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 «به نام او»
 

 

 عرق سرد، روي پيشونيم رو پاک کردم و توي جمعيت پاتند کردم.-

 هام خيس اشک بود، سعي کردم هق هقم رو خفه کنم، ولي فايده اي نداشت.گونه

 صداش تو گوشم پيچيد؛

 ـ تو رو نمي خوام ،مي فهمي؟،

 شقيقه هام رو فشاردادم و از ته دل بابارو صدا زدم

 .دروغه که بابا مرده

 بابا؟

 بابا؟

چشمم به مامان افتاد که مشت مشت خاک مي پاشيد، توي سرش دست مشت شده 

 ام رو جلوي دهنم گرفتم؛ با درد ناليدم

 

 ـ مامان بابام کو؟

 

موه هاي قهوه اي ولخت م بيرون شال مشکي ام عقب رفته بود وطره اي از

 ريخته بود.

ت چشمم به قامت بلندش موهاي سمج رو از صورتم کنار زدم؛ از توجمعي

 خورد.

 با بهت بهش خيره شدم که تلخ خندي زد و سرشو تکون داد

 جيغ زدم

 مامان اونجاست اون...اون...ک..کامران.-

 مامان پوزخندي بهم زد 

 ؟بسه ديگه اينجا هم؛ دست از ديوونه بازي هات برنمي داري :و گفت

 

 اشک راه اش رو باز کرد؛بيشتر زار زدم

 باور نمي کرد؟چرا کسي 
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زاري روم و ازشون گرفتم، باز اشکهاي سمج،ياد اون شب و حرفاي بي با

 کامران افتادم، طردشدنم واي خدايا؛ چرا من به جاي بابا نمردم؟

 هق هقم اوج گرفت  خاله سيمين زير بغلم رو گرفت:خودت رو از بين مي بري.

 

 با درد ناليدم

 خلق کرده پس چرا نمي مي رم؟کاش بميرم، خدا منو براي زجر کشيدن –

سمت راست صورتم سوخت، با عجز نگاهي به خاله کردم که باخشم غريد:بسه 

 پروا نمي خوام يک کلمه ديگه بشنومـ

 اشک ريختم

 براي مرگ بابا

 براي خودم که ديگه جايي تو دنيا نداشتم.

 براي کامراني که، با خود خواهي روحم رو خرد کرد.

 ي خاله وديگه چيزي نفهميدمسرمو گذاشتم رو شونه 

 غلتي زدم و با تعجب به رو تختي ابي خيره شدم،

 منو کي اورده بود اينجا؟؟

 بابهت خيره شدم که در باز شد.

 سهيل نگاه سرسري بهم انداخت وگفت :داروهاتو بخور ضعف کردي

 عصبانيتم رو سرش خالي کردم

 

 ـ ولم کنيد از ترحم کردن همتون بي زارم.

 ه ش تو گوشم پيچيدصداي افسرد

 ـ پروا باخودت لج نکن .

 

 ـ کامران عشق منو خرد کرد باازدواجش با تانيا پروا رو کشت

 اهي کشيد وگفت:

 . تو زندگي بالهاي بزرگتري هم هست . 
 ناليدم  درد با

 ؟ـ ازاين مصيبت بيشتر

 نفسشو بيرون فرستاد وازاتاق خارج شد

 قم تواتاق پيچيدچنتا مشت رو قلبم زدم و بعد صداي هق ه

 بايد مي رفتم 

 پالتوي مشکيم رو پوشيدم و يه شال مشکي هم انداختم سرم 
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 بوتهاي اهدايي کامران وپام کردم و کوله م رو برداشتم؛

 تا سر خيابون بافکراي درهم رسيدم.

 براي اولين تاکسي دست تکون دادم و ادرسشو بهش دادم.

 چشام گرم شد که صدايي پيچيد توگوشم

 نوم بيدار شيد رسيديم.ـ خا

 

 ده تومني رو سمتش گرفتم و باتشکر کوتاه رفتم سمت ساختمون هفت طبقه

 با ايستادن اسانسور تو طبقه ي پنج دستام، يخ کرد

 روبروي ميز منشي که غرق نوشتن چيزي بود ايستادم سرفه اي کردم وگفتم

 ـ با مهندس راستين کاردارم.

 اخمي بين ابروهاش نقش بست وگفت

 ؟قرار قبلي داشتيدـ 

 ـ نه

 

 پس منتظر بمونيد.

 

 :فاميلي شريفتون؟روي مبلهاي قهوه اي نشستم و که منشي گوشي رو برداشت

 

 ـ نيک هستم پروا نيک!

 بعد از چند لحظه با دست اتاق مديريت ونشون دادوگفت

 ـ بفرماييد.

 

 چند تقه به در زدم و وارد شدم

االاورد وباديدن من پوزخندي رو لبش نقش حالم ازش بهم مي خورد سرش و ب

 بست

 ـ به به خانوم نيک

 بادست به مبالي سفيدش اشاره کرد روي مبل نشستم و با صداي لرزون گفتم

 

 ـ اومدم درباره ي پويا حرف بزنم

 تک خنده ي مردانه اي کردوگفت

 ـ چه حرفي داريد؟
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 ـ رضايت بدين!

 

 اخمش پررنگ شد وگفت 

 

 نمي دونين حکم يه قاتل چيه؟!انگار شما  ـ

 با بغض گفتم 

 

ـ اقاي مهندس پدر من چند روز پيش فوت کردن، تنها چشم واميد خانواده ي،ما 

 پوياست.

 پوزخندي زد و ازجاش بلندشد دستاشو توجيبش کرد و زل زد توي چشام

چشاي سبزش بايه عينک مشکي موهاش قهوه اي بود و قدش بلند تانگاه خيره ي 

اي : داداش بي شرفت بابباانگشت شست گوشه ي لبشو پاک کرد وگفت منو ديد

 منو کشته

 با ترس زل زدم بهش وگفتم

 ـ اون يه اتفاق بود

 نفسهاي عصبيش و حس مي کردم غريد:

 ـ اشتباه اون عوضي منو بي پدر کرد.

 زار زدم وگفتم

 آزاد بشهـ منم پدرم و از دست دادم جناب مهندس بخداهرکاري بگيد مي کنم فقط 

 پوزخندي بهم ز.د و پشت ميزش نشست دستاشو توهم گره کردو زل زدبهم 

 ـ شرط داره.

 

 باخوشحالي پريدم وسط،حرفش وگفتم

 ـ قبوله.

 

 نگاه مرموزشو بهم دوخت دوخت وگفت 

 ـ عجله نکن خانوم کوچولو.

 بااشتياق زل زدم بهش 

 ـ شما مي شي زن صيغه اي من

 

 ه اي؟بابهت زل زدم بهش زن صيغ

 با خشم از جام بلند شدم وگفتم
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 ـ چي،فکرکردين باخودتون؟

 پوزخندي بهم زد وگفت

 ـ اينم شرط من

دستمو مشت کردم و از اتاق زدم بيرون،جلوي نگاه متعجب منشي سري تکون 

دادم و به جاي آسانسور پنج طبقه رو از پله ها پايين اومدم وقتي رسيدم پايين 

 بي نداشتم.نفس نفس مي زدم  و حال خو

 پياده تا ايستگاه اتوبوس رفتم و فقط صداي هق هق خفم بود که مي اومد.

 ولي من بايد پويارونجات بدم

بخاطر خاطره که بااوضاع بارداريش حال وروز خوشي 

 نداره،بخاطرمامان،خودم و صحرا.

 ولي به چه قيمت، تباهي آينده م؟؟

 رورفتم.توي اتوبوس سرمو به شيشه تکيه دادم و توفکر ف

 باايستادن اتوبوس توآخرين ايستگاه با فکري درهم راه افتادم سمت خونه

 

 جلوي در که رسيدم از،جيب کوله م کليدو بيرون اوردم و تو قفل در چرخوندم .

چندبار هل دادم تادر بزرگ سياه رنگ بازشد نفسم رو بيرون فرستادم و تو جاده 

 ي،شني پاتند کردم

 ا رو که از دور ديدم مچاله شدن دلم وحس کرد.آلبالوي تانيماشين 

نگاهي به خودم تو آيينه ي جيبي کردم چهره م رنگ پريده بود. وچشماي آبيم بي 

فروغ موهام و توشال هل دادم و به سمت سالن رفتم صداي شادتانيا فضاروپر 

 کرده بود

 ـ خاله جون اون خدابيامرزم راضي نيست شماهي گريه مي کنيد.

دراوردم و دمپاييام و پام کرد سالم خشکي کردم يکراست ازپله ها کفشام و 

باالرفتم حوصله ي چرنديات تانيارو نداشتم تاپ شلوار مشکي پوشيدم ومشغول 

برس کشيدن موهام شدم مهندس راستين برام اعصاب نذاشته بود چندتقه به 

 درخورد و بعد ورود تانيا و صحرا

 باتشر رو به صحرا غريدم

 مياد اجازه داده باشم بياين تو.ـ يادم ن

 صداي تانياخش انداخت رو افکارم

 ـ اه وا پروا جون توچرا انقدبداخالقي

 پوزخندي بهش ؟زدم و خودمو پرت کردم روتخت
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 روصندلي ميز آرايشم نشست وگفت

 ـ کامران مياددنبالم قراره امشبو بريم بيرون .

 صحرا بي حوصله تر از من گفت

 ـ خوش بگذره.

 باهمون عشوه ي ذاتي موهاي فندقيشو دورانگشتش تاب دادم و گفتتانيا

 ـ ميخوام خبر پدر شدنش و بهش بدم.

 آب دهنمو قورت دادم وسکته اي زل زدم به تانيابنداومدن نفسم و حس مي کردم 

 صحرا بابهت گفت

 ـ حامله اي؟

 تانيا قهقهه اي سردادو زير چشمي نگاهي به من انداخت

 ـ اره.

 

کردم زبونم تو دهنم نمي چرخيد،دستي که کنارم افتاده بودومشت  سکوت

 کردم،سعي کردم هوا رو ببلعم ولي هوا کم بود.

 روتختي رو تو دستم مشت کردم و زمزمه کردم

 ـ اينونمي تونم تحمل کنم.

تانيا جلوي آيينه قدي ايستاد و انگشتاش و توموهاش فروکردو همه رو ريخت 

 روشونه ي چپش،

 تاپ يقه بازش کردم و ازاتاق خارج شد. دستي به

 چشام تارشد و بعداشکهاي که پشت سرهم ريختن رو گونه م،

 صحرا يه زانوشو روتخت گذاشت و دستشو گذاشت روشونم؛

 :پروا جان ابجيم؟

 ـ برو بيرون صحرا چيزي نگو لطفا.

 از رو تخت پايين اومدم و کف اتاق نشستم

 ـ کامران با من چيکارکردي تو؟

 زخندي بين هق هقم زدم وگفتمپو

 ـ تو که ميخواستي باباي بچه ي من بشي!

 باز حرفاي مهندس تو ذهنم اکوشد

 زن صيغه اي

 حرفاي تانيا

 حامله بودنش،
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در کمد وباضرب بازکردم و لباسايي که کامران خريده بود و انداختم کف اتاق 

 کتاباي اهداييشم انداختم روشون

 

 شتم و تا رسيدم دم درشرکتقدمهاي سستم و محکمتر بردا

 بارون نم نم ميباريد وهواي سردي بود

چند لحظه بعد ماشين شاسي بلند مهندس ايستاد و باژست خاصي از ماشين پياده 

 شد چترشو بازکرد و پاتند کرد سمت درشرکت

 تانگاهش به من افتاد يه تاي ابروشو باالداد و گفت

 ـ نيک؟

 

 د مي فهميد کوتاه اومدم.سعي کردم به خودم مسلط باشم نباي

 ـ اومدم باهاتون حرف بزنمـ

 ـ خب بريم باال

 ـ نه يه جاي ديگه.

 چترشو باالگرفت و برگشت سمت ماشين 

 ـ بريم کافي شاپ

توي ماشين نشسته بودم وبخارگرمش مي خوردتوصورتم ،حس خوبي بهم دست 

 داده بود يعني باآزاد شدن پوياهمه چي تموم ميشه؟

 هتي گفتم که مهندس متعجبانه گفت:زيرلبي لعنت ب

 چيزي،گفتي؟!  

 دستپاچه زمزمه کردم

 ـ نه نه

سرشو تکون داد وچيزي نگفت جلوي کافي،شاپ که نگهداشت پشت سرش راه 

 افتادم پشت ميز دنج ترين نقطه ي کافي شاپ نشستم

 ترس عجيبي داشتم من باهيچ کس دراين مورد حرفي نزده بود

 گفتملبمو بازبون خيس کردم و

 براي قبول شرطتون من شرطايي دارم

 لبخندمرموزي زد و عينکشو باالداد

 ـ مي شنوم

ـ من نمي خوام هيچکس باخبر بشه ميخوام فک کنن بعنوان يه خدمه يا گروگان 

 ياهرچيزي بجز زن شما وارد خونتون مي شم،
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يه تاي ابروشو باالبرد وانگشتاي کشيده شو حلقه کرد دور فنجونش که 

 يدونم کي سرميز قرارگرفتهاصالنم

 طبق عادت شستش وگوشه ي لبش کشيد وگفت:گ

 شرط بعدي؟

 استرس بدي داشتم ولي باصداي مسلطي گفتم

 ـ فقط ?ماه

 پوزخندي بهم زد وگفت

 فردا ميريم صيغه رو بخونيم

 

 باشه ي زيرلبي گفتم که اصال فک نکنم شنيده باشه

 مچنددقيقه به همين منوال گذشت که صداشو شنيد

 ـ منم شرطاي خودمو دارم.

 بي روح نگاهش کردم که باغرور خاص خودش ادامه داد

ـ زن صيغه اي من مي شي بدون هيچ اجباري،نميخوام توکارام دخالت کني هيچ 

 کس نبايد باخبربشه ورود وخروجت و بايدبدونم.

 گرم گرفتن و بيرون رفتن و باپسرا ممنوعه.

 أس ??دم شرکت باش و ازجاش بلندشد.و بقيه قوانين که فردابهت ميگم ر

بغض بدي به گلوم چنگ انداخته بود و ناي راه رفتن نداشتم دلم داشت آتيش مي 

 گرفت

 ـ تف به همتون

با قدمهاي سست از کافي شاپ خارج شدم و براي اولين تاکسي دست تکون 

 دادم،

 بااعصابي درهم وارد اتاقم شدم و درو بستم

گذشته نيست انگار نه انگار من پرواي عزيزدردونه مامان هم اين روزا مامان 

 شم

 دستي يه موهام کشيدم که چند تقه به درخورد و بعدصداي صحرا

 ـ پروا بياشام

از پله ها پايين رفتم و چشمم به خاطره خورد بغض کرده همديگرو بغل کرديم و 

 پشت ميزنشستيم،

سرمي خوردن خاطره با غذاش بازي مي کردو مامانم هر چندلحظه اشکاش 

 پايين

 تک سرفه اي کردم وگفتم
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 ـ مامان گريه نکن.

 بااين حرفم خاطره هم به گريه افتاد و صحرا محزون زل زد بهمون

 مامان بريده بديده گفت:

 ـ مادر نيستي بفهمي.

 تلخندي زدم وگفتم

 ـ پويا چيزيش نميشه

 مامان گريه ش شدت گرفت وگفت:

 حکمش اعدامه

 

 ليوان اب وسرکشيدم وگفتم سردردبدي گرفته بودم

 ـ رفته بودم براي رضايت  ،فردا رضايت مي دن

 

 مامان ناباور ازجاش بلندشد وگفت:

 چطور؟

 

.... 

 ـ من بايد بمونم خونه ش و کلفتيشو کنم.

 مامان سکته اي زل زد بهم و گفت:

 ـ چي ميگي پروا؟

 

 ـ وگرنه حکم پويا اعدامه مامان

 

 داشت تا هق هقش بلندنشه و از پلها باالرفتخاطره مشتش و جلو دهنش نگه

 

 صحرابهت زده ناليد:

 ـ پس تو چي؟

 

 ـ راه ديگه اي نيست

 

 بعدازچند لحظه توآغوش مامان فرورفتم و سرموگذاشتم رو شونه ش.
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نگاهي به چمدونم انداختم و شالم و يکم جلوفرستادم باديدن ماشين شاسي بلندش 

 زمزمه کردم و منتظرش موندم.ترس ورم داشت چندتا دعا زير لب 

 بيچاره مامان اگه مي دونست قراره صيغه بشم سکته مي کرد،

 پوياهم همينطور .

بغض کرده چنتا لگد اروم به چمدونم زدم که راستين جلوي پام ترمز کرد عينک 

 آفتابيش و يکم پايين دادو گفت

 ـ بپر باال ديرشده .

 ي نشستم به زحمت چمدون و توجعبه گذاشتم وروي صندل

 نيم نگاهي بهم انداخت وگفت:

 ؟!ـ مي دوني حکم يه خون بهاروداري

 بغض کرده سرمو تکون دادم که ضرب گرفت رو فرمون.

 باپوزخندگفت:

 ـ خوشحال باش.

 

 ـ اره بايدم خوشحال باشم.

 خوشحال نباشم چيکارکنم؟ 

 ـ او او زبون.

 چشم غره اي کردم و به پويا فکر کردم

 

 اونچه فک مي کردم صيغه ي ساشاراستين شدم وخيلي زودتر از

 

 

 جلوي عمارت بزرگي نگهداشت و چند بوق 

در بزرگ بازشد و پيرمرد سرشو کمي خم کرد و مهندس بايه تيکاف روند 

 بسمت عمارت.

پشت سرش راه افتادم و وارد سالن شدم،سالن بزرگي که بامبالي طاليي جلوه ي 

خونه ي نسبتابزرگي که زني داشت قشنگي بهش داده بود سمت راست آشپز

 ظرف ميشست،

 روبروي سالن چنتاپله داشت که. بسمت اتاقا گفت اتاق چهارم مال توهه

بغض کرده سري تکون دادم وازپلها باالرفتم در اتاق چهارمو که باز کردم دهنم 

 بازموند
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يه تخت دونفره باروتختي صورتي چنتاتابلوي قيمتي و ميزارايش وسمت 

 سرويس راستش يه 

 روي تخت نشستم وزل زدم به اطراف که چندتقه به درخورد

 ـ اقا گفتن لباس بپوشيد بياين پايين.

بي حال تونيک شلوارمشکي پوشيدم و راه افتادم سمت پايين تاچشمش به من 

 خورد سرتا پامو نگاهي انداخت وبا پوزخندگفت:

 ـ اين چه ريختيه؟

 

 ـ چشه خيلي،هم خوبه

 پوزخندي زدوگفت

 مم که نمرده برو لباساتو عوض کن .ع

 

 چپ چپ نگاهش کردم وگفتم:

 ـ من پدرمو از دست دادم جناب مهندس

 

 :بگو ساشا

 

 سرمو به عالمت فهميدن تکون دادم و خواستم رد بشم که باز تشرزد

 

 ـ لباستو عوض کن باراخريه ک مي گم

 

ي ردم روبغض کرده ازاين اجبارلعنتي برگشتم سمت اتاق و لباسم و عوض ک

 تخت درازکشيدم وزل زدم به سقف صورتي

 کاش االن پيش کامران بودم

 يعني اگه مي فهميدمن زن ساشا شدم واکنشش چي مي تونست باشه،ک.

 

 قاعدتا هيچي اون االن انقد فکرش درگير پدرشدنش که منويادش نمي اد

 

 نفسمو بيرون فرستادم وغلتي خوردم که در بازشد

 تم که پوزخندي زد وگفتباديدن ساشا راست نشس

ـ مهمون خونه که نيستي،مهري،خانوم همه کاراروتنهايي انجام مي ده اگه از 

 مادموزل چيزي کم نميشه تشريف بيارن پايين
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 حس مي کردم غرورمو له ميکنه ومنوتحقيرمي کنه.

 ازجام بلندشدم و پلهارودوتايکي پايين اومدم

 دمامان افتادمباديدن زن مهربوني لبخندي رولبم نشست ويا

 بيچاره مامان

 باهاش دست دادم و خودمومعرفي کردم لبخندي،زدوگفت

 ـ فتبارک هللا واحسن الخالقين

 ممنون زيرلبي گفتم وپرسيدم:

 ـ مهري جون من چه کاري مي تونم بکنم

 

 ـ فدات بشم مادرکاري نيست که. 

 

 ـ مهري خانم چراتعارف ميکني اينو آوردم کارارو بکنه

 

 تم و خودمو مشغول ديدزدن آشپزخونه ي شيکش نشون دادمچيزي نگف

 مهري با خجالت گفت

 ـ مادر ميزو بچين شام بخوريم

 

ميزو باسليقه چيدم و ساشا صندلي و عقب کشيدونشست و بادست اشاره کرد من 

 بشينم

 منم نشستم ومهري خانوم هم که عجله داشت رفت خونه ش

 زيرچشمي نگاهي بهم انداخت وگفت:

 ضايت مي دمفردار

 لبخندم از ديدش دورنموند وپوزخندي بهم زد که صداي زنگ گوشيش بلندشد

 

 ـ سالم جانم مسعود

..... 

 

 ـ ممنون فقط تايمشو بهم اطالع بديد

 

...... 

 

 ـ اره فردا صبح
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..... 

 

 زيرچشمي نگاهي بهم کرد که من خودمومشغول خوردن غذانشون دادم

 و ردکنيد بقيه بمونه دست گالرهـ شهره و پرستو وشهناز و فريبار

 ازحرفاش تعجب کرده بودم چي مي گفت اين

 ـ اره بفرستشون من گيرم فعال 

 خداحافظي کرد و يه تاي ابروشو دادباال

 ـ بخور غذاتوکه خيلي کارداريم

 

 لقمه پريد توگلوم چنتا سرفه کردم که حالم جااومد گيج پرسيدم

 ـ چه کاري؟

 زهرخندي زد وگفت:

 ا کار زناي صيغه اي چيه؟ـ احيان

 باتعجب نگاهش کردم ونتونستم حرفي بزنم شايد من اشتباه فک مي کردم

 ـ نگو که نمي دوني؟!

 

 ـ عمرا اگه من تن به خواسته ي شما بدم

 

 زبونشو تو لپش چرخوند و عينکشو باالداد

 :ـ کاري نکن تورو هم بفرستم جهنم داداشت هنوز ازاد نشده.

 

 تو بشقاب درحالي که مي لرزيدم فريادگونه غريدمقاشق رو انداختم 

ـ نشده که نشده همين قدر که ننگ زن صيغه اي بودن روم هست حاال که دستي 

 دستي دنياي دخترونه م رو نابود کنم ديگه فبها

 

 صدسال سياه هم پويا آزاد نشه

 به صندليش تکيه کرد وخالل دندون و گذاشت الي لباش

 

 ري بايد قيچيش کنم.اوف چه زبوني هم داـ 

 

 ـ بخدا دست بهم بزني زمين و زمان و بهم مي ريزم
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 از جاش بلندشد و اومد سمتم 

 قدم به قدم بهم نزديک ميشد که خوردم به ديوار

 ازالي دندوناي کليدشدش غريد:

جوجه رنگي فک نکن مردم برا تيپ وقيافت تا دلت بخواد دوروبرم پره نه پولي 

چهچه بزنم چه بسا هم که قتل پدرم ب دست برادرت  داري که برات به به و

خش انداخته رو قيمتت و يه ريالي هم نمي ارزي و درضمن کارم باهات تموم 

 ميشه ميفرستم يه جاي که رنگ اسايش و عشق وحالم نبيني.

باچشاي وق زده زل زدم به چشاي تيله ايش چه رنگي بود يعني سبز ابي عسلي 

 م اين مرد تعادل رواني ندارهنمي فهميدم فقط مي دونست

زل زل نگاش مي کردم که پوزخندي زد و با دست هلم داد خوردم به کابينت و 

 درد بدي پيچيد تو کمرم 

 

 ـ اخ

 "خدايااينم حکمتت"سر خوردم و روزمين نشستم 

 

 سرم روگذاشتم رو زانوهام و تکيه دادم به ديوار 

 کرد، هرچي که بود خودم خواسته بودم نمي شد کاريش

 چندبار نفس عميق کشيدم و به همه فکر کردم

 به خودم،مامان،صحرا وپويا

 من با ساشا چيکارمي کردم؟

 اگه باليي سرم مي آورد؟

 ترس ورم داشت تندتند پلک زدم و اشکام ريخت

 نمي دونم چرا اونشب دلم براي کامران وحرفاش تنگ شده بود

 کامران همه ي وجود وهستي من بود،

 بودم صداي هق هقم اوج گرفت و خاطرات برام زنده شدکاش کنارش 

 

 ـخانوم کوچولوم/

 با اخم نگاهش کردم که لبخندي زد منم خنديدم که دستشو فروکرد تو چال گونه م

 

 ـ اي جونم خنده ي عشقم رو نگا

 بوسه اي رو گونه ش زدم که غرق خنده شد ومحکم بغلم کرد
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 ـ پرواي من 

 

 _کامران من

 

 ردانه اي کردو گفت:تک خنده ي م

 ـ مي دونستي يه تارموتو بدنيا نمي دم؟

 

 باخوشحالي ازگردنش آويزون شدم وگفتم تو برام حکم زندگي و داري

 گازي از لپم گرفت و زمزمه کرد:

 ـ يکم ديگه مي شي خانوم خونم

 

 پرت شدم به زمان حال ولي صداهاتو ذهنم جون گرفت:

 ـ سالم

 

 _سالم

 

 لندانداختم ودرحالي که توجيبم دنبال کليدمي گشتم گفتم:نگاهي به مرد قدب

 ؟کاري داشتيد_

 

- 

 گفتن اين کارت دعوتو بدم به خانوم نيک

 

 لبخندي زدم وبه پشت کارت دعوت نگاهي انداختم

بعد دوهفته از روستااومده بودم و تواين دوهفته کامران يه بارزنگ نزده بود و 

 خدامي دونه چقد زار زده بودم

 ارتو بازکردم وباديدن اسما خشکم زدک

 "جناب کامران نيک ودوشيزده تانيا آراد"

 چشام سياهي رفت و کنار درافتادم فقط صدامي شنيدم

 :ـ خانوم حالتون خوبه؟چي شد

 دربازشدوپويااومد توخيابون باديدن من با هول رو به مرد گفت

 

 ـ شما کي هستين قضيه چيه؟
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 صداي مردوشنيدم

 

 عوت و بهشون دادم اينطوري شدنـ من کارت د

 

 باز برگشتم به حال و سرمو تکيه دادم به کابينت،

 خسته بودم ازخودم،ازدنيا،همه چي

 

 )ساشا(

نور آفتاب خورد توصورتم،کش وقوسي به بدنم دادم و بلندشدم نمي دونم ساعت 

چند جلسه بود ولي بايد خودم و مي رسوندم گوشيم رو برداشتم و صفحه اش نگا 

 دم،کر

 چهارتاميسکال از احمدي،اوف

 دست وصورتم رو شستم ومشغول خشک کردنش باحوله شدم.

ترجيح دادم امروز براي جلسه تيپم رسمي باشه کت وشلوارکربني و باپيرهن 

 سفيدوکراوات آبي.

 عينکم رو به چشم زدم و دستي تو موهام کشيدم،

ينم رو مي بستم کفشاي ورني مشکيم رو پام کرد و درحالي که دکمه ي آست 

 ازپلها سرازير شدم،

 يه ليوان آب پرتقال احتماال حالم و جامي آورد

 تا وارد آشپزخونه شدم چشمم خورد به پروا. 

 بهت زده نگاهي بهش انداختم مچاله شده بود و سرش رو تکيه داده بود به ديوار

ز ا بي توجه بهش ليوان آب پرتقالي برداشتم و يه نفس سرکشيدم و بدون توجه

 کنارش رد شدم

چنددقيقه بعد با يه تيکاف روندم بسمت شرکت احتماال امروز مانيا هم مي اومد 

 اح دختره ي نچسپ.

صداي زنگ بلند شد دکمه ي اتصال و زدم و منتظر موندم تا ازاون طرف سالم 

 بيادانتظارم طول نکشيدکه صداي زنانه وپرعشوه ش پيچيد توگوشي

 ـ سالم ساشاجونم

 

 _سالم

 

 ـ چرا ديرکردي منو باباخيلي وقته منتظرتيم که
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 پوزخندي به خودش واون پدرکچلش زدم وگفتم:

 _تا چند مين ديگه شرکتم فعال

 ـ فعال عشقم

تماس که قطع شد پوووف بي حوصله اي کردم و پيچيدم تو خيابون،جلوي 

 شرکت ايستادم و پياده شدم با قدمهاي محکم وارد آسانسور شدم ومنتظرموندم،

 ?:??به صفحه ي ساعت مچيم نگاهي انداختم 

 ديرکرده بودم و بايد توجيحش مي کردم آسانسورايستادومن وارد،شدم.

محسنيان باديدنم ازجاش بلند شدوسالم تودماغي کرد سرم رو تکون دادم که باز 

 تودماغي گفت:

:جناب مهندس،مهندس فروغ به همراه خانوم مهندس و جناب اتابک ونخعي 

 ف آوردنتشري

 بي حوصله گفتم

 _چن مين ديگه طرحارو بيار

 

 وارد اتاق شدم مانياباديدنم لبخندگشادي تحويلم داد واومد طرفم

 ـ واي ساشا

 

 _پوزخندي زدم و دستم رو جلو بردم

 

 ـ واي انقد دلم برات تنگ شده بود که نگو.

 

 _سالم جناب مهندس فروغ

 

 ـ سالم مهندس جان چطوري پسرم

دادم ورو صندلي رياستم نشستم دستام و توهم گره کردم وخم شدم  با بقيه دست

 جلو،

 

_همونطور که در جريانيد پروژه ها بامشکل برخورد کرده و جناب مجد 

 خواستار بازبيني پرونده هارودارن

 فروغ دستي به کله ي طاسش کشيد وگفت؛

 ـ من مخالفم پسرم اين چندرغاز چيزي نيست که مجد ادعاشم ميشه

 اي ابرومو باالدادم و گفتم:يه ت
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 چندر غاز ؟_

 با دست پاچگي لبخندي تحويلم دادوگفت

 ـ بسپارش به خودم 

 صداي مانياخش انداخت رو افکارم

 

 ـ بابا راست ميگه خودمون حلش مي کنيم

 حرفش تموم نشده بود که صداي تلفن بلندشد

 

 _مگه نگفتم کسيو وصل نکنيد؟!

 گرفتن واصراردارن باهاتون حرف بزنم، : جناب مهندس يه خانومي تماس

 _استثنانداريم گفتم وصل نکنيد

 

 ـ ميگن از آشناهاتون هستن خانوم نيک

 ناباورزمزمه کردم :

 پروا

 از نگاه تيزمانيا دورنموند و باچشم اشاره کرد که قضيه چيه!؟

 باخونسردي سري تکون دادم وگفتم 

 _وصل کنيد

 

 يچنتابوق ممتد و صداش پيچيد توگوش

 ـ الو هق ساشا هق 

 

 _چيشده چته؟

 ـ چندنفر هق اومدن هق تو خونه هق

 هق هقش شديدا رو مخم بود سعي کردم صدام باالنره

 _درست حرف بزن کي توخونه س؟

 

 ـ ميگه هق اسمش هق جمشيده 

راه افتادن عرق سردو رو پيشونيم حس کردم فروغ تک تک حرکاتمو زير 

 نظرداشت،

 از پروا نيومد ازجام بلندشدم وگفتم؛تلفن قطع شدو صدايي 

 _ مشکلي برام پيش اومده بايد برم خونه ،
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 بدون حرفي اومدم بيرون

... 

چندبار پيا پي زنگ زدم ولي گوشيو جواب نمي داد چنتا ضربه زدم رو فرمون 

 و سرعتمو بيشترکردم،

 زيرلب غرزدم؛

 _ پاتو توحريم خصوصيم گذاشتي تيکه تيکه ات مي کنم.

 مو فشاردادمشقيقه 

 يه ربع بيشتر زمان نبرد تارسيدم خونه ريموت زدم دربازشد پس مشتي کجابوده

مشتي کنار باغچه نشسته بود و از کنارلبش خون مي اومد وزيرچشم پيرمرد 

 کبودشده بود

 نزديکش رفتم و بابهت گفتم:

 ؟کار جمشيده_

 باترس بلندشد وگفت:

 خوب نيست ـ اقا من حالم خوبه ولي خانوم حالشون 

 

 اح اينم شدشانس تا در سالن دويدم و دروبازکردم

 نگاهم مات موند روش.

 

 :زمزمه کردم

 _نه

 

 نمي دونم چرااون لحظه هي معصوميتش تو ذهنم رژميرفت،

 حرفاش

 التماسش

 ومن،

 قدمهاي سستم و برداشتم تا برم جلو،ولي نمي دونم چي باعث مي شد نتونم

از وسط جر خورده بود لبش پاره شد بودوبي  افتاده بود کف سالن و لباسش

 هوش بود

 براي همينه که مشتي نتونسته کمکي کنه.

 ته قلبم حس انفجارداشتم،

 حس تنفر

 جمشيدروي زانوهام افتادم ودادزدم:
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 جمشيد_

 

 دوطرف لباسشو گرفتم و کشيدم تا بهم وصلش کنم

 

 "پروا"

بي  پمم براثرتکيه به کابينتباسردردبدي بيدارشدم تمام تنم دردمي کرد پهلوي چ

 حس بود 

 آخي کردم و بزور بلندشدم ليوان روي ميز توجه منو جلب کرد

 شونه اي باالانداختم و چشم چرخوندم و چشمم به ظرفاي ديشب افتاد 

 _ظرف اووووف

يکساعتي مشغول شستن شدم که صداي جرو بحث شنيدم با کنجکاوي پيش بندو 

 ره ي بزرگ سالنبازکردم وراه افتادم سمت پنج

 چنتامرد غول پيکر که داشتن مشتي رو کتک ميزدن

 شديدا ترسيدم و دويدم سمت تلفن

 _الو 

 

 ـ الو

 

 _وصل کنيد مهندس راستين

 ـ جلسه دارند وگفتن هيچ تماسي رو وصل نکنم

 

 به هق هق افتادم

 _خانوم توروخدا

 

 موهام ازپشت کشيده شد که جيغي زدم

 استبه به قناري هم که اينج

 صداي مرد دوم کلفتر به نظرمي رسيد

 خودش با آهو جماعت مي گرده براي رييس شغال مي فرسته

 با ترس شروع کردم گريه کردن

 ـ آقا توروخدا ولم کنيد

 با پشت دست کوبيدتودهنم که شوري خون و حس کردم 

 _با من چيکاردارين
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 لبم شديدا دردمي کرد وازترس داشتم قالب تهي مي کردم

 *سموبزن به اون ساشاي بي نا*زنگ 

 تلفن وداد دستمو زل زد بهم

 هق زدم وخواستم وصل کنن اتاق ساشا

 چنددقيقه گذشت که وصل شد

 _الو هق ساشا هق

 

 ـ چيشده چته؟

 

 هق اومدن هق توخونه هق چند نفر_

 

 دست خودم نبود داشتم سکته مي کردم که صداي عصبيشو شنيدم

 س؟ ؛درست حرف بزن کي توخونه

 مرد هيکلي نگاهي بهم انداختن و سبيلشو تاب داد

 ـ بگو جمشيد

 

 _ميگه هق اسمش هق جمشيده

 مرد تلفنو قاپيد و يورش اورد

 سمتم جيغي زدم وافتادم رو زمين 

 ـ جمشيد يه حالي کنيم بعد بريم

 

 فکر بدي نيستاـ 

 

 عقب عقب رفتم که اومد سمتم دستامو ضربه دري نگه داشتم جلو سينم

 جيغ نياين سمتم_

 

 با يه جهش دستمو کشيدو لباسمو پاره کرد

 هق هقم اوج گرفت که مرد دوم لبخند چندشي زد و اومد سمتم ،

از ته دل زار مي زدم که نمي دونم چي برخورد به شيشه ي سالن و صداي 

 شکستنش اونقد مهيب بود که هردوتامرد دويدن سمت در

 عق زدم و افتادم روزمين 
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 رفت و. چشام سياهي

 

 :پروا،پروا،بيدارشو دختر.

 چشام بازنمي شدتنم خسته بودو لبم درد مي کرد

 الي چشامو بزور باز کردم و چهره ي ترسيدش و جلوچشمم ديدم 

 همه چيو از همين مرد ترسناک روبروم مي ديدم

 آهي کشيدم وسعي کردم ازجام بلندشم 

و سعي کردم زانوهامو تو چشمم که به پيرهن پاره م افتاد جيغ خفه اي کشيدم 

 بغل جمع کنم 

 دستي توموهاي لختش کشيد و عينکشودرآورد

 برو لباستو عوض کن

 با سستي بيدارشدم وراه افتاد سمت پلها

 ولي سرم گيج مي رفت و تواني نداشتم.

روي اولين پله نشستم وپلکام و روهم فشاردادم قدمهاي بلندش و حس کردم که 

 گرفتاومد سمتم و زير بغلم و 

شديدا معذب بودم و سعي کردم با دست خودمو بپوشونم انگار از حرکاتم خسته 

 شد که دست انداخت زير پام و بلندم کرد

 پاهامو تکون دادم وگفتم؛

 _خودم مي تونم برم

 

 ـ لج نکن

 

 تامي خواستم حرفي بزنم که در اتاقو با پا هل داد وگذاشتم رو تخت

 رداريم.ـ استراحت کن حالت بهترشه شب کا

 عصبي نگاهش کردم که پوفي کرد و از اتاق خارج شد

 ملحفه رو کشيدم روخودم و خوابم برد.

 

نمي دونم ساعت چند بود که بيدارشدم کش وقوسي به بدنم دادم و ازتخت پايين 

 رفتم لباسمو عوض کردم و برسي به موهام کشيدم و از اتاق اومدم بيرون

 باصداش خون تو رگام يخ بست

 آقاي راستين خانوم نيک دخترعموي بنده ست ـ بله
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 صداي ساشا بوضوح عصبي بود

 ـ اقاي نيک ايشون با ميل و رغبت خودشون اومدن واجباري درکارنبوده

 قدمهاي سستم و برداشتم و واردسالن شدم

 _سالم

تا چشمش به من افتاد ازجاش بلندشدنگاهش يه دور روم چرخيد و روموهاي 

 لختم ايستاد

 شم توچشماي آبيش بيشترشدو جواب سالمم و دادم رگهاي خ

 ضربان قلبم اونقدباالبود که کل وجودم مي لرزيد

 روي نزديکترين مبل به ساشا نشستم و منتظرنگاهش کردم

 زير لب غريد؛

 ـ پروا بايد توضيح بدي

 

 بي تفاوت شونه اي باال انداختم وسعي کردم از وضعيت درونم باخبرنشه

 

 _درباره ي؟

 

 يا، تو و اينجابودنتپو  

 دستامو گره کردم وخم شدم به جلو

 _خانواده م درجريانن

 پوزخند پرصداي زدوگفت:

 گفتن کلفتي نه اينکه مث مدالي فرانسوي تو خونه بگردي  

 ساشا دخالت کرد

 

 ـ  و ربطش ب جنابعالي

 

 ـ من وارثشم

 

 خنده اي،کردم وگفتم؛

 مبارکـ شما وارث زن وبچه اتي و راستي پدرشدنت 

 نگاهش رنگ باخت 

 ـ پروا
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 باتحکم رو به ساشا گفتم:

 ـ من بااين اقا حرفي ندارم

 ومسئوليت واردشدن به خونتونم تقبل نميکنم بااجازه 

 ووارد اشپزخونه شدم

 

 بوداعصابم خيلي خراب بود نگاهي به ساعت مچيم کردم که روي ?:??

در سالن اومد  بي حوصله ايستادم که صداي خداحافظي و کوبيده شدن

 خداروشکري کردم که صداي پاهاش توجهم و جلب کرد

 خودمو زدم به اون راه وبطري ابو از يخچال برداشتم

 ـمعشوقته

 

 _نه

 

 ـ هرزه هم تشريف داشتي

 

 ناباور برگشتم سمتش و مات نگاهش کردم

 

 _چي داري ميگي؟!

 

 پوزخندي بهم زد و نزديکتر شد

 نفسم بنداومد و گفتم 

 

 ش عقب_چته بک

 

 ـ زنمي گناه که نمي کنم!

 

 _بکش کنارلطفا

 

 بالجبازي تنم و بين بدنش

 وديوارحصار گرفت وگفت 

 

 ـ نگو که از اين تجربه ها نداشتي! وپوزخندي رو لبش نقش بست
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 داشته باشمم به کسي مربوط نيست جناب_خب که چي؟

 ادامه ي حرفمو نزده بود که گرمي لباشو رو لبام حس کردم

 باچشماي گشادشده زل زدم بهش و بادست سينشو هل دادم

 چندقدم عقب رفت وگفت:

 ـ خوشمزه بود

 با پشت دست لباموپاک کردم و غريدم

 _بدم مياد ازت

 

 پوزخندش پررنگترشدوگفت:

 _جاهاي خوبش مونده

 

 زدم زير گريه وگفتم :

 _تهديدم نکن چون نمي ترسم

 شونهاشو باالانداخت وگفت؛

 

 م االنم برو لباسات و عوض کن امشب مي خوام همراهم با_شب مي فهمي

 شي

 متعجب نگاهش کردم وگفتم:

 ؟_کجا

 

 ؛پارتي

 

 ترس ورم داشت وزود گفتم:

 _ من نمي ام

 

 ؛اصراري نيست مي توني بموني و ادماي جمشيد بيان سراغت

 سکسکه اي کردم وگفتم 

 

 _ميرم حاضرشم

 

د حموم تواتاقم شدم وتو وان درازکشيدم ازپلها باالرفتم شديدا گرسنه بودم وار

 ودوش وبازکردم
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 اب گرم حس خوبي بهم مي داد

 ولي من که لباس مجلسي نداشتم

 شونه اي باالانداختم و مشغول اب بازي شدم حس کردم در اتاقم بازشد

 چه بدشانس در حموم و قفل نکرده بود چندتقه به در زد وگفت؛

 رون._اگه مسخرت بازيات تموم شده بيابي

 

حوله رو دورم بستم وسرکشيدم اثري ازساشا نبود پوووفي کردم و وارد اتاق 

 شدم

 جعبه ي سفيدبزرگي رو تخت بود

 کارساشاست؟!

درشو که بازکردم لباس ابي چشممو گرفت باخوشحالي درش اوردم يه لباس 

استين بلند که سرشونهاش پف داشت وتازانوبود گلهاش پر اکليل بود و سمت 

 ه پاپيون ابي مي خورد و چندتا زنجير اويزون بودراستش ي

يه جفت کفش عروسکي هم زير جعبه لباسو پوشيدم و يه ساپورت مشکي هم 

 پوشيدم موهاي لختم و شونه کردم و با ته مانده وسايل توچمدونم ارايشي کرد 

 بوسي تو آينه براي خودن فرستادم و مانتوي بلندي رولباسم پوشيدم،

 رون .وازاتاق زدم بي

 روي راه پله نگاهم مات موند روساشا

 يه کت وشلوار مشکي و باپيرهن سفيد وکراوات نباتي 

 نامحسوس لبخند زد وگفت

 ـ بريم

نيم ساعتي توراه بوديم که مقابل يه ويالي بزرگ ايستاديم چنتا بوق ومتقابال 

 بازشدن در،،،

 شونه به شونه وارد سالن شدم

 ي عجيب وغريبنوراي قرمز وابي و دختر پسرا

 باترس سنگر گرفتم پشت ساشا که گفت

 ـ بريم لباستوعوض کن

 وارد اتاق شدم وبااسترس لباسم و عوض کردم

 برگشتم تو سالن بين نوراي رنگي دنبال ساشا گشتم که هيچ اثري ازش نبود

 

 صداي باند کر کننده بود،چنتاسرفه کردم وراه افتادم وسط که راهم سدشد

 ـ چطوري خوشگل؟
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 عقب کشيدم وترسيده به پسرروبروم نگاکردم

 

 _چيه؟

 

 ـ به به چه جوجه ي نازي.

 باچشماي وق زده به موهاي زردش نگاکردم وبعد به زنجير درشت دور گردنش

 دستشو گذاشت رو کمرم که سريع خودم وعقب کشيدم

 

 _دستت و بهم نزن بي*شر*ف

 

 وي سينملبخند زشتي زد و نزديکتر شدو دستشو اورد که بذاره ر

 جيغي کشيدم دستش و پس زدم که صداي آخ گفتنش بلندشد

از ترس قفسه ي سينم باسرعت باالوپايين مي اومد و من فقط مشتاق ديدن ناجيم 

 بودم

 باديدنش چشام گرد شدو زمزمه کردم

 

 _آرش؟

 

 اونم شوکه از ديدنم لبخندسکته اي زدوگفت

 

 ـ واي پروا

 ذوق کرده دستامو بهم زدم وگفتم:

 چقد خوشحالم از ديدنت_

 

 ـ باکامران اومدي؟

 

 نگام رنگ غم گرفت ولي خودم و نباختم

 

 _نه با ساشااومدم

 ناباور غرزد

 

 ـ ساشا؟!
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اهومي کردم و مشتاق بهش چشم دوختم چشاي مشکي نافذش و به ابروهاي 

 پرپشت مردانه اش و با ته ريشش که جذابترش مي کرد

 هدايت کرد سري تکون داد و من و به پيست رقص

 با ديدن آرش ميلم براي رقصيدن چند برابرشده بود

 دست انداخت دور کمرم و منو به خودش نزديکترکرد

 ـ مثل گذشته زيبا وخيره کننده

 لبخندخجالت زده اي زدم و سعي کردم بهش نگانکنم

 _اهوم کي برگشتي؟

 

 ـ اين پارتي به مناسب ورود منها

 

 خنده اي کردم وگفتم 

رفتي درس خوندي دکترشدي که بياي اينوراينجوري پارتي _ خيرسرت 

 بگيري؟

 

 تک خنده ي مردانه اي کرد و گفت؛

 _ از کامران چه خبر؟

 

 ـ قضيه ش مفصله!

 

 صورتشو جمع کردوگفت

 _ دل خوشي ازش ندارم.

 

 بلند خنديدم وگفتم

 _ از بچگي دشمنش بودي.

 

 لبخند تلخي زدوزمزمه کرد

 .ـ چون عروسکم و ازم گرفت

 باتعجب زل زدم به صورتش و منتظر بقيع ي حرفش موندم

 يادته گفتي عروسک آرشم.ـ 

بايادآوري آرش و ابراز عالقه ش اه از نهادم بلندشدو چشم چرخوندم دنبال ساشا 

 که چشمم خورد به...
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 چشمم خورد به ساشا که با اخم گره خورده نگاهم مي کرد.

 

برگردوندم که ازنگاه تيز ارش دورنموندو  منم متقابال اخمي کردم وروم و ازش 

 زيرگوشم گفت

 

 ـ ساشا رو از کجامي شناسي؟!

 

 خودمو زدم به اون راه وگفتم

 _يکي از دوستاي پوياس.

 

 اهاني گفت و تو فکر رفت

 _به چي فکرمي کني؟!

 

 ـ فکر نمي کردم پويا دوستاي اينجوري هم داشته باشه .

 

 وپرسيدمباتعجب موهامو از صورتم کنارزدم 

 

 چجوري؟ـ

 

 _مگه نمي دوني؟

 شونه اي باالانداختم که نامحسوس زيرگوشم گفت

 جا به جايي دخترا به کشوراي خارجي! -

 ه هيني کشيدم وچشامو گردکردم که باتکون دادن سرش منو مطمئن کردترسيد

 واي فکرشم نمي کردم پس شهناز وفريباو...

نشستم و توفکرفرو رفتم حاالديگه موزيک سوم هم تموم شد و روي صندلي 

 چندبرابر ترسم از ساشا بيشترشده بود

 کنارصندليم نشست و پيک ويسکي رو جرعه جرعه خورد وگفت

 ـ مادموزل خوش گذشت؟

 

 با شنيدن صداش عرق سردو رومهرهاي کمرم حس کردم



 

 

 ادابشمیم. –عاشقانه تجاوز 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  30  

ترسيده سري به معني نه تکون دادم و سعي،کردم نگاهم و بدزدم که دستم 

 رد وسط،سالنوکشيدوب

 ضربان قلبم تندشده بود و زانوهام مي لرزيد.

 دستاشو دورکمرم سفت کرد وسرشو توگودي گردنم فروکرد

 _از چي مي ترسي توکه تو بغل آرش داشتي خوش مي گذروندي؟

 

با حس نفساش روي گردنم و بوي مشروب باحالت چندشي سعي درعقب کشيدن 

 زيرگلوم وبوسيد. خودم کردم که بيشتربهم چسپيدو نامحسوس

حالت تهوع شديدي گرفته بودم وهي خودموتکون مي دادم که الله ي گوشم و 

 بين لباش گرفتم وگاز ريزي از گوشم گرفت.

 

 اون لحظه حس ادمي و داشتم که تواوج سکته ست.

 وقتي نگاهش به قفسه ي سينم افتاد دستشو روي قسمت چپش گذاشت

 ؟نترس خوش مي گذره ـ

 فتمباالتماس گ

 

 _ولم کنيد توروخدا

 

 دستش پايينتررفت ومن عرق سردروکمرم بيشتر

 لباش رو پوست گردنم مي رقصيد

 چنگ انداختم به سينش وگفتم

 

 _توروخدا من حالم خوب نيست

 

انگار لرزش صدام زياد بود،که سرشو باالآوردوباچشماس سرخش زل زد به 

 لبام،

 چشمام پراشک شد که گفت

 

 تراحت کن_بيا بريم باال اس

 

 از رفتن امتنا کردم که دستم و گرفت ومنو دنبال خودش کشيد

 در دومو بازکردو اروم هلم دادداخل وبسمت تخت هدايتم کرد
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 گفتم

 _بريم بيرون بخدا من خوبم.

 

 هل دادنش باعث شد بيفتم روتخت و خودش خيمه زد روم

ن که شدننه ـ باکامران که بهت خوش مي گذشت... با آرش هم همينطور نوبت م

 آره؟ من غريبم بازي درمي اري

بادادي که زد هق هقم بيشتر شدم و محکم تر خودمو تکون دادم تا از زيرش 

 بيرون بيام

 

اما وزنش اوتقد زياد بود که يه ميلي مترهم تکون نمي خورد چندتا نفس عميق 

 کشيدم و از ته دلم زار زدم

 _توروخدا ولم کن

 

 ساي من هي گردنمو بوسه بارون مي کرداما اون بي توجه به التما

 

 

 )دني(

 چنتا پيک باالزدم ولي هنوز بدنم گرم نشده بود.

چشمم دنبال آرش گشت ولي نبود کراواتمو شل کردم و راه افتادم دنبالش هيچ 

 اثري ازش نبود

 شونه اي باالانداختم و ازبين دختر پسراگذشتم.

 ي خوردچشمم خورد به کاترين که تو بغل پسري تکون م

 

 اح گندشون بزنن اين ديگه چه وضعشه

 باالسرش ايستادم و فرانسوي گفتم:ک

 _پاشو کاترين باز مست کردي دختره ي ابله

 کاترين الي يکي ازچشماي درشتشو بازکرد و بع فارسي گفت

 دني دلم توروميوخواد. _

 

 باکف دست ضربه اي رو پيشونيم زد و کمک کردم ازجاش بلندشد 

 گردنم قفل شد و مستانه خنديدو زيرگلوم و بوسيددستاش دور
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پوف بي حوصله اي کردم ودست انداختم زيرپاهاي برهنه اش فکرمي کرد 

 اينجاهم پاريسه،

 چشممو ازش گرفتم و ازپلها باالرفتم.

 اما بابرخورد وکشيده شدن لباش روسينم قلقلکم مي اومد.

 اواتمو کشيد به فرانسويوارد اتاق طبقه ي باالشديم وگذاشتمش روتخت که کر

 گفت

 ـ ديونتم دني او دني تو زيباترين مردي هستي که تا به حال ديدم

 تلخندي بع حرکات پرعشوه ش زدم وگفتم 

 _چند لحظه صبرکنم برات يه ليوان اب بيارم

 لباشو جلوداد وگفت

 ـ نرو

 

 نگاهي بهم انداخت وسعي کردلوستربشه

 گوشم گفتخنده اي کردم که بيشترلوس شدو زير

 ـ  دني تومال مني

 وحشتناک در زدن که کاترين جيغي کشيدو ازجاش بلندشد

 اخمي رو صورتم نقش بست و ازجام بلندشدم 

 درو که بازکردم دختر جووني پريد داخل

 کاترين جيغ مانند گفت

 ـ چه خبرته؟!

 دختر بلند زيرگريه و سعي کرد پشتم سنگر بگيره

 به فارسي گفتم

 مادام؟ _ مشکلتون چيه 

 بلندتر زارزدوگفت

 ـ نجاتم بدين توروخدا

 در بازشد و ساشا اومد تو

 چشماش سرخ بود ونفس نفس مي زد

 غريد

 ـ پروا بيابيرون.

 دختره جيغ مانند گفت

 ـ اين مي خواد بهم تجاوز کنه

 کاترين با دست دخترو هل دادوگفت
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 ـ ادعاي پاکيت نشه برو رد کارت  

 .نمي دونستم بايد چيکارکنم

 ساشا مچ دخترو گرفت ودنبال خودش کشوند

 تو آخرين نگاهش التماس موج ميزد ولي کاري ازدست من بر نمي اومد

 تا اونارفتن کاترين درو بست وحمله کرد سمتم

 _ دني دوستتدارم من.

 تلخندي زدم و فکرم درگير دختر چشم آبي بود

 دست کاترين روي ته ريشم کشيده شدو بعد بوسهاي پيا پي

 تره ي لجبازدخ

 

 پروا

 

 انقد جيغ زده بودم که گلوم زخمي شد

 بي حال پرتم کرد رو تخت

حالم شديدا بدبود و فقط فکر اينده ي تيره وتارم بود که داشتم قلبم و به درد مي 

 اورد

 _ خدايا به کدوم گناه مجازاتم مي کني؟

 اخ کامران 

 ورداز روي ميز يه ليوان ويسکي برداشت و مستانه خنديدو خ

 هرچي دعاخوندمولي مي دونستم آخرراهه

 صداي اواز خوندنش تو گوشم پيچيد وبعد بلندخنديد

 ـ بخند برام وقتي مي خندي هانيه مي خنده

 اونقدر حالم بدبود که به اسم هانيه توجه اي نکردم

 _هاني

 زار زدم 

 

 _تورو جون هانيه ت ولم کن توروخدا

 

 يشترشدبا ضربه اي،که توي دهنم خورد دردم ب

 جيغ کشيدم

 

 _ کثافت ولم کن بدم مياد ازت بخدا دست بهم بزني هيچوقت من و نمي بيني.
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 اون لحظع از پويا بدم مي اومد

 دلم داشت مي ترکيد

 ساشا ديوونه شده بود

 خب زن صيغه اي بودم

 ولي اگه مي فهميدن

 مامان پويا صحرا

 ديگه توروم نگاه نمي کردن.

 

يدم بيشترتو تخت فرورفتم که باالسرم ايستاد و لبخندي بسمتم اومد و من جيغ کش

 به روم پاشيد.

 _مستي تو ولم کن توروخدا.

 

 خنديد طوالني

 

 ازت نمي گذرم زن صيغه اي.–

 جيغ وداد راهي نداشت 

 

 _ ساشا جان منم پروا

 

 خودشو انداخت روم وسرشو برد توگودي گردنم

 کشتيدمگه نه._مي شناسمت خواهر قاتل پدرمي راستين بزرگ و 

 اشکام مي ريخت و التماس دردي ورو دوا نمي کرد

 تنها کاري که کردم جيغ کشيدن بود.

 

 

 )ساشا(

 کفي که از دهنش زد بيرون باعث شد يه دقيقه از روش بلندشم

 بيهوش شده بود

 حالم دست خودم نبود

.... 
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ا ردم تچشمامو بازکردم بدنم درد مي کرد و حالت تهوع شديدي داشتم تکوني خو

 ازتخت پايين بيام ولي چشمم خورد به دست ساشا که دور تنم قفل بود.

 ديشب...ساشا...پسرودخترخارجي.

 جيغ زدم

 _ نـه

 

ساشا ترسيده چشماش و باز کرد که باديدنش داغ دلم تازه شد و شروع کردم به 

 زار زدن

تاق اشکام مي ريخت و ملحفه رو دورم محکم کردم و فقط هق هقم بود که تو ا

 پيچيده بود.

 چندثانيه مات نگاهم کرد و اخم کرد

 _چته

 جيغ زدم

_ چمه ؟ چيکار کردي بامن کثافت تو با من چيکار کردي بدم مياد ازت بيشعور 

 بدم مياد تو يه کثافت به تمام معنايي حيوني خدا توروبکشه

 باليي که سر من اوردي خدا کنه سر خواهرت بياد.

 ز تخت پرت شدم پايين.انقد سيليش محکم بود که ا

 

 _اسم خواهر منو آوردي تو؟ توي هرزه اسم خواهرمنو آوردي؟

 با لگدي که خورد تو پهلوم از درد نزديک بود خون باالبيارم.

 

 لگد محکم دومش خورد وسط سينم آه بلندي کشيدم و از درد لبمو گازگرفتم

 _ لعنت بهت.

 

 دستش پيچوند باشنيدن حرفم موهام و ازپشت گرفت ويه دور دور

 

 آخي گفتم و سعي،کردم جيغ بزنم

 ولي توانييش و نداشتم 

 

 تف بهت ساشا
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 هق هق کردم وگفتم

 

 متجاوز ازت بدم مياد بدم مياد -

 

 قهقه زد وگفت

 

 ـ برنامه ي هرشبمون همينه !

 

 ملحفه رو محکمتر کردم و با درد گفتم

 

 _ تو زندگي من و نابودکردي.

 

 ي و طاق باز درازکشيد روتختعينکش و پرت کرد رو عسل

 اين مرد ککش هم نمي گزيد

 

 دستم و به ديوار گرفتم که بلندشم درد بدي توکمرم بود

 چشمم که به روتختي افتاد باز شروع کردم به گريه و افتادم روتخت

 پشت پلکشو ماساژدادو شمرده شمرده گفت

 

 : ببر صداتو تا نکشتمت.

 

 هق هقم و سعي،کردم خفه کنم 

 نمي شدولي 

 

 پوفي کرد و اومد سمتم ترسيده جيغي کشيدم که پوزخندي زدم وگفت

 

 _ تاوان آزادي برادرته.

 

 بي حال نگاهش کردم و سرخوردم کنارديوار
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 دنی 

 

 

 پيرهنم و پوشيدم و چشم از کاترين گرفتم 

 باز ياددختر چشم آبي

 کالفه بودم

 سمت در رفتم دستي به موهام کشيدم

 مم به آرش خورد روي اولين پاگرد چش

 فرانسوي گفت

 ـ صبح بخير دني

 

 فارسي گفتم

 

 _ زبون فارسي رو دوس دارم

 

 مردانه خنديد ودستشو گذاشت روشونه م

 

 ـ دني ساشا رو نديدي؟

 

 _ نه خودمم دنبالشم

 

 زير لب اسمي زمزمه کرد که متوجه نشدم

 ـ اميدوارم ايران بهت خوش بگذره

 ابروي باالانداختم وگفتم

 

 چند به پاريس خودمون نمي رسه_ هر

 

 ـ اره توکه راست مي گي.

 

 بلند خنديدم و بسمت آشپزخونه رفتم
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 لقمه اول و که گرفتم ساشا وارد شد

 يه تاي ابروموباالدادم وگفتم:گ

 _ به به

 

 ـ حوصله ندارم.

 

 _ دختره چي شد

 

 پوزخندي زدوگفت

 

 ـ چه فرقي به حال توداره؟!

 

 _ بدون رضايتش بود.

 

 ه.ـ آر

 

 سري به طرفين تکون دادم وگفتم:

 _ تجاوزه

 ـ صيغمه

 متعجب سرمو باالآوردم وگفتم

 

 _صيغت بود و اونطوري کرد؟!

 شونه اي باالانداخت وگفت:

 ـ قضيه ش مفصله

 

 شونه اي باالانداختم و سرتکون دادم که اونم بي حوصله صبحونش رو خورد

 م و جلب کردبلندشدم و رفتم باال ولي صداي،شکستن چيزي توجه

 باتعجب سمت طرفي رفتم که صداي شکستن شنيدم.

 در دوم

 دستگيره روکشيدم و سرکشيدم

 دخترچشم ابي روي زمين نشسته بود وخردهاي ليوان هم دورش ريخته بود

 صداي قدمهاي من رو که شنيدنگاهي بهم کردو چشماش پرترس شد.
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 پروا

 

 باديدن پسر خارجي ديشب ترس ورم داشت

 گفتمبااسترس 

 _ چي ميخواي؟!

 بالهجه گفت

 

 ـ آروم باش دخترخوب آروم.

 

 خودمو کشيدم سمت ديواروگفتم 

 _ نيا بخدا جيغ مي زنم.

 

 کف هردوتادستشو نشونم دادو به معني اروم باش باالوپايين کردو روزانونشست

 ـ هيچي نيست.

 

 نفسم و بيرون فرستادم و اشکام ريخت.

 

 اينجوري مي کنيد؟_ بخدا گناه دارم چرا با من 

 

 نگاهش رنگ غم گرفت

 

 ـ ببين خب من کاريت ندارم

 زل زل ياچشماي اشکي نگاهش کردم وگفتم:

 _ دردم:و نمي فهمي من ديشب بهتون پناه اوردم ولي شماهمتون هرزه ايد.

 

 برخالف تصورم اصال اخم نکرد برعکس آروم نگاهم کردوگفت

 ؟درد تجاوزو مي فهمم گريه نکن خب ـ

 اکف دستام صورتم رو پوشوندم وگريه کردمب

 هق هقم اوج گرفت

 نزديکتر شدنش رو حس کردم

 ـ خانوم کوچولو ببين من و.
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 از الي انگشتام بهش نگاه کردم

ـ تجاوز کم چيزي نيست حال وهواتو بعنوان يه دختر ايراني ميفهمم مادر من هم 

 ايراني بود

و بين دستاش گرفت ولي من دستامو هق هق کنان دستام و پايين اوردم که دستام

 کشيدم و مشت کردم

 ـ مادر من يه زن نجيب بود ولي اونم بهش تجاوز شد من حاصل يه تجاوزم.

 

_ چطور تونست اينکارو باهام بکنه من دارم سکته ميکنم بهم مي گه ازت فيلم 

 گرفتم

 

 هق زدم وگفتم

ه ،بخدااونا بفهمن سکت_ ميگه اگه حرفي بزني فيلمات و به خانوادت نشون ميدم 

 ميکنن.

 

 غمگين گفت

 ـ يه راهي براش پيدا مي کنيم االن آروم باش با گريه کردن باز دخترنمي شي

 

 االن همه بهم مي گن دخترهرجايي _

 بيوحال به پهلوافتادم زمين 

 دستش نشست روموهام

 نتونستم بگم دستتوپس بکش

 دلم کامرانومي خواست

 ران بوداين مرد خارجي هم مثل کام

 اروم گفت

 

 ـ مادرم ازخانواده ش از کشورش ازهمه چي طردشد.

 زبونم تودهنم نچرخيد 

 ـ  باغصه خوردن مشکلي حل نم يشه

 سکوت 

 اسمت چيه

 زمزمه کردم

 پروا
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 گوششونگه داشت جلوي دهنم

 :ـ چي؟

 

 _پروا

 

موهام رو ناز مي کرد ومن غرق نوازشش شدم درست مثل زماني که کامران 

 روناز مي کرد،موهام 

 نمي دونم چقد زمان گذشت که خوابم برد

 حس کردم تو هوا معلقم و بعد يه جاي نرم فرو رفتم

 

 _ امشب؟

 ـ آره مادر 

 آخ مامان چيکار کردي.

 

 _ يعني نمي شه من نباشم؟!

 

 ـ نه راس? بيا.

 

 خداحافظي کردم وتماس قطع شد زانوهام رو بغل کردم و با خودم فکر کردم

 

 گه دختر نيستم._ من دي

 

 باز چشمام پراشک شد ولي گريه دردي رو دوا نمي کرد

 

 فکرم رفت به پسر خارجي

 پوووفي کردم و به پهلو دراز کشيدم

 حوصله ي هيچيوو نداشتم االن اين جشن هم قوزباالقوز شده بود

 چند تقه به در خورد و بعد صداي ساشا

 ـ بيا بيرون.

 

 بتونم برم بهش مي گفتم وگرنه محال بود بايد

 ازجام بلندشدم وبه خودم توآيينه نگاه کردم
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 ؟من پروام

 چهره م که اينوو نمي گفت

 شونه اي باالانداختم وبرخالف ميلم راه افتادم بسمت طبقه ي پايين

 جلوي تلويزيون رو کاناپه لم داده بود.

 بافاصله ي زياد ازاين مرد خوفناک نشستم ومشغول بازي با انگشتام شدم

 مي خواي؟ـ چي 

 

 _ هيچي.

 

 پوزخندي زد

 ـ اره از استرست معلومه

 

 _ من بايد امشب برم به يه جشن خانوادگي.

 

 بلند خنديدوعينکشو پرت کرد رو کاناپه ي بغل

 

 ـ اووو مادام .

 

 کنايه ش رو ناديده گرفتم و لجبازانه گفتم

 

 _ بايد برم نبودن من به ضررخانواده مه

 نگام کردکانال و عوض کرد و زل زل 

 : مراسم وجشن و فالن چي هست االن؟

 _ کامران به مناسبت پدرشدنش جشن گرفته

 اهاني گفت 

 ـ بدون من جايي نمي ري.

 

 اه که من از اين مردک متجاوز متنفربودم

 با ياد تجاوزش دستمرو مشت کردم حيف کارم پيشش گير بود

 

 _ نمي تونم همراهيت و توجيح کنم
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 نوچ نوچي کرد

 ق همراهي کردنت نيستم دوشيزه.ـ مشتا

 

 با شنيدن اسم دوشيزه رنگ از چهره م پريد

 _به من نگو دوشيزه.

 

 ـ چرا دوشيزه؟

 

 _ به همون دليلي که تو مسببشي

 قهقه اش حالمو بد کرد

 ـ دوشيزه پروا نيک.

 

 جيغ زدم 

 _ بهم نگو دوشيزه

 چشمکي زد و ازجاش بلندشد

 دنبالت_ من امشب مهمون دارم ساعت?ميام 

 

 چون چندوقت از مرگ بابا نگذشته بود ترجيح دادم لباس مشکي بپوشم.

 

 همه جوره اسمم بددررفته بود

 کيفم و برداشتم و سمت در رفتم

 باديدن من گفت

 

 _ تشيع جنازه،ساعت چنده؟

 

 متعجب نگاهش کردم که خنديد و بهم اشاره کرد

 چشم غره اي کردم و جلوترازش راه افتادم

 بعدهردو بسمت خونه ي کامران راه افتاديم.چنددقيقه 

 اولين باري بود،که مي رفتم خونه ي کامران

 

 باز غرق شدم توگذشته

... 
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 بغض کرده با انگشتاي بلندم بازي،کردم

 ـابجي خوبي؟

 

 از بين اشکام که تارمي ديدمش نگاهي بهش کردم وگفتم

 

 _ خوبم

 

 ؛ بخدا رنگ به رونداري.

 

 ود،به گلوم.بغض بدي چنگ انداخت ب

 حرف که مي زدم يهو صدام خش دارمي شد

 

 اولين قطره که ريخت از ديد خاطره دور نمونده

 ـ جون پويا باخودت اين جوري نکن.

 اگه گريه مي کردم دستم براي همه رو مي شد

 سرمو به معني باشه تکون دادم

 حال اونم بهتر از من نبود

 رو حس کردمصداي جيغ ودست وسوت که اومدفرو رفتن قلبم 

 دستام يخ کرده بود

 عروس ودوماد دست تو دست هم وارد شدن

 چشمم اول افتاد به دست گل رز سياه وسفيد تو دستاي تانيا

 بغضم داشت سر وا مي کرد

 کامران تا چشمش به من خورد لبخند بي جوني زد و چشماش و روهم گذاشت

 جاي تانيا اونجا نبود

 جاي من بود

 تن مامان چشم غره اي بهم رفت وگفت:تا تو جايگاهشون نشس

 ـ پاشو برو تبريک بگو زن عموت داره نگات ميکنه

 تا خواستم دهن باز کنم که زن عمو اومد سمتمون

 پوزخندي زدوگفت

 ـ پروا جان نمي ري به داداشت تبريک بگي؟

 

 باشنيدن اسم داداش چشمام سياهي رفت و بزور براي حفظ ابرو گفتم
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 عمو االن ميرم.ـ معذرت ميخوام زن 

 يه تاي ابروشو باالدادوگفت:

 ـ منتظرم برو تا عروسم دلخورنشده

آخ خدا خود زن عمو هي قوبون صدقم ميرفت و عروسم عروسم صدام ميکرد 

 بغضم و قورت دادم ولي يه ميلي متر پايين نرفت

هرچي بهشون نزديکترمي شدم نفسم تنگتر ميشد تا جلوشون ايستادم خاطره هم 

 يستادکنارم ا

 لبخند بي جوني زدم که دست يخ کردم و بين دستاش گرفت

تو ذهنم دنبال کلمه ي سالم گشتم که کامران با ديدنم ايستادوتانياهم به اجبار 

 ايستاد

 ـ سالم.

 

 دچيزي به اسم سالم لب زدم که خاطره پيش دستي کر

 ـ من و خواهر شوهر گلم اومديم بهتون تبريک بگيم مگه نه پروا جان؟

 نفسم داشت قطع ميشد سري تکون دادم و مبارک باشه ي بي حالي گفتم

 کامران انگار چشماش از اشک برق مي زد

 تانيا پوزخند کجي بهم زد

 ـ چي شده دخترخاله رنگ به رو نداري؟

 رنگم بيشتر پريد ولي خود مو نباختم

 _ نه خوبم الرژي دارم به فضاي باز

 اهان خبيثانه اي گفت و خنديد.

 

 نوچي کردم و گفتم نوچ

 

 _ يه کاري ميخوام برام بکني.

 

 سراپاگوشم.–

 

 _يه ادرس ميدم تحقيق کن.

 

 دستشو کنارشقيقه ش گذاشت

 اطاعت بانو.–



 

 

 ادابشمیم. –عاشقانه تجاوز 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  46  

 

 صداي دست زدن و بعد تانيا بارقص کيک و اورد و گذاشت روميز.

 

 کامران اخم کوچيکي رو پيشونيش بود،ک.

 ش رومبلتانيا يه دور دور کامران چرخيد ونشوند

 بعد هم خنده ي مرموزي کرد وکيکو بريدن

 تا خاله به من تعارف کرد

 ياد حرفاي کامران افتادم.

بغض کرده سري تکون دادم و اولين تيکه ي کيکو که گذاشتم تو دهنم جاي 

 اينکه شيرينش حس کنم ته گلوم زهرمار شد.

ومده بود يک بود که همگي خداحافظي کردن ساشاهم دنبالم نيساعت نزديک 

 پويا منو رسوند.

 با بغض خداحافظي کرديم که مشتي دروبرام بازکرد.

 تادم سالن همراهيم کرد.ک

سالن غرق سکوت بود المپو روشن کردم که چشمم به ميز افتاده که کلي بهم 

 ريخته شده بود

 شونه اي باالانداختم و از پلها باالرفتم که چشمم ميخ در اتاق ساشاشد.

 مرتيکه رواني.

 

 دستگيره روپايين کشيدم وارد،شدم

 درو براي اطمينان قفل کردم که خوابم برد.

 

 )ساشا(

 

 چنتا سرفه کردم و سرتاپاي همشونونگاکردم.

 فرناز قري به کمرش دادوگفت 

 من ميخوام برم تو تيم اتيه–

 

 طبق عادت شستموکشيدم گوشه ي لبم وسري تکون دادم.

 رو به مرواريدگفتم

 

 که مي دوني._ شکار جديدو 
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 سرشو تکون داد وگفت

 

 پويانيک؟–

 

 اهومي کردم گفتم

 _ کارت درست پيش بره هف تومن بهت ميدم بعدکار هف تومنم قبل کار.

 باخوشحالي گفت

 

 مرخصي هم مي خوام–

 

 خنديدم وگفتم

 _ قبوله

 ناديا دستي به موهاي بلوندش کشيدوگفت:

 مو نمي فرستم.من بيست تومن ميخوام تااخر هفته وگرنه تي–

 

 ناراضي بهش خيره شدم وگفتم:

_ دست برديا ميفرستم فقط تو هم بايد کارتو بلد باشي مينو تازه وارده يعني 

 ميتونه دختره رو بياره؟

 

 : دختره خواهره پوياس؟

 _ اره اسمش صحراس صحرانيک.

 

 

 ))پروا((

 

 بايد باهاش حرف مي زدم موندن من دردي رو درمون نمي کرد.

 

ول گردگيري خونه شدم داشتم فکر مي کردم خب اگه نذاره فرارهم راه مشغ

 خوبيه!

 شونه اي باال انداختم وميزو براي متجاوز چيدم.
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 دلهره ي عجيبي براي اومدن وحرفاي که قراربود بزنم داشتم.

 

 صداي دستگيره و بعد اومدنش.

 

 _سالم

 متجعب جواب سالم رو دادم و ازپلها باال رفت.

 

منتظرش نشستم که بعد از چنددقيقه ي با يه تيپ اسپورت اومد و  پشت ميز

 صندلي رو عقب کشيد.

 سر درد بدي داشتم و از استرس حالت تهوع گرفته بودم.

 ماکاروني رو کشيد و بااشتها مشغول خوردن شد.

 

 چرا داري با غذات بازي مي کني؟–

 

 _ اشتها ندارم.

 

 .دستاشو زير چونه ش گذاشت و زل زد بهم

 

 اونقد ازش متنفر بودم که چندتا نفس عميق کشيدم تا فحش بارونش نکنم.

 

 چيزي ميخواي.–

 

 از اين که فکرمو خونده بود عصبي بودم.

 

 _ نه فقط ميخوام حرف بزنيم.

 

 حرف بزن گوش مي کنم.–

 

 _ يک ماهه من تو خونه حبسم!

 

 خب؟–
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 _ ميخوام يه هفته پيش خانواده م باشم!

 

 زد و گفت:پوزخندي بهم 

 چه خوش خيال.–

 سعي کردم اشکامو پس بزنم.

 

 _ خواهش مي کنم ازت.

 منم دقيقا درباره ي همين موضوع ميخواستم باهات حرف بزنم!–

 مشکوک نگاهش کردم که ادامه داد

 ؛ من دارم ميرم دبي

 از خوشحالي تو پوست خودم نمي گنجيدم!

ست از پا خطا کني ميفهمي يه هفته مي توني پيش خانوادت باشي ولي نبايد د–

 که چي ميگم؟

 سرمو به طرفين تکون دادم و مشغول خوردن غذام شدم!

 

 

 مقابل در بزرگ سياه رنگ ايستادم و زنگ اف اف و زدم.

 صداي ارومي پيچيد 

 بله.–

 _ پروام مامان باز کن.

 انگار مامان شوکه شده بود که فقط صداي تيک باز شدن دراومد!

ارد شدم صحرا باديدنم جيغي ازخوشحالي کشيد و پريد نفس عميقي کشيدم و

 توبغلم...

 

 مامان هم بعد کلي اشک وبوسه گذاشت من بشينم.

 خوشحال بودم که باز مامان انقد دوسم داره.

 

 فدات بشم مادر چه بالهي سر دردونه ي من اومده؟–

 

 باشادي خنديدم  وگفتم:

 _ مهندس يه هفته ايران نيست.

 اک کرد و گفت:مامان اشکش رو پ



 

 

 ادابشمیم. –عاشقانه تجاوز 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  50  

 به حق پنج تن تاابد نشه که بچهاي منو آالخون باالخون کنه.–

 لبخندي به نفرين مامان زدم و باشادي خونه رو از ديد گذروندم.

 پشت ميز نشستم و منتظر آبگوشت مامان موندم.

 

 ))ساشا((

 

 توي البي منتظر جهانمهر بودم االن ديگه بايد سر مي رسيد.

لبخند کمرنگي زدم هرچند دختره ي احمق يه بند انگشت هم  ياد پروا که افتادم

 بهم عالقه نداره. 

 غرق شدم تو افکارم...

 

 : ساشا بابا اماده شو داريم ميريم خونه.

 _ آماده م بابا بريم.

 پشت فرمون نشستم و بابام هم بغل دستم.

 اول بريم دنبال هانيه.–

 _ چشم.

 يرستان دخترونه.با ياد اوري ادرس پيچيدم تو خيابون دب

 تاايستاديم ومنتظرمونديم بابا گفت:

 مهندس فرهاد ميخواد براي سام بياد خواستگاري!–

 هم متجب بودم وهم خوشحال سام دوست دوران بچگي من بود.

 _ ولي هانيه ميگه از مردا بدش مياد ونميخواد ازدواج کنه.

 بابالبخند پرغروري زد وگفت:

 ر خوب شد و دنبال دوست پسر و فالن نيست.خوشحالم که تربيتش بدون ماد–

 خودمم لبخندي رو لبام نقش بست که هانيه با خوشحالي از مدرسه خارج شد.

 دلم براي اين خواهر کوچولو پر مي زد اماانگار منتظر بود.

 منتظرکي؟!

همون لحظه ماشين ??? جلوي پاش ترمز کرد و هانيه با ديدنش بسمتش 

 پرکشيد.

هم نگاه کرديم که فقط تونستم اويزون شدن هانيه از گردن پسر منو بابا متعجب ب

 و بعد بوسشونو ببينم.

 بابا شديدا غيرتي بود.

 رنگش به کبودي زده بود و دستشو مشت کرده بود...
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 خس خس کردنشو حس مي کردم.

 _ بابا؟

 بابيحالي زمزمه کرد.

 برو دنبالشون.–

 چشمام پراشک بود و جايي رو نمي ديدم.

 ؟ مگه امکان داشت؟هانيه

 

 تمام راهي که با تعقيب و گريز  گذشت نه من حرفي زدم و نه بابا.

???جلوي يه اپارتمان سه طبقه ايستاد و هانيه وپسره پياده شدن دست پسر قفل 

 کمر هانيه بود و بابا فقط صداي نفسهاي کشدارش مي اومد،

 خودمم حالم بهتر از بابا نبود نامحسوس پياده شدم و...

 

 

دستي رو شونم نشست که سرمو باال آوردم و باديدن جهانمهر لبخندي زدم و 

 ازجام بلند شدم و دستمو بسمتش دراز کردم.

 _ سالم.

 با مهربوني احوال پرسي کرد و تعارف کرد که بشينم.

 چند نفر؟–

 ??نفر._ 

 مربي تعليمشون؟–

 _ ناديا اميني.

 از سر رضايت لبخندي زد و گفت:

 مث هميشه بدون نقص! خوشم اومد–

 لبخند مردانه اي تحويلش دادم که بسته رو هل داد جلوم.

 ؟ _ اين چيه

 باقي مانده ي قرار داد. :

 نگاهي به بسته کردم و سر تکون دادم که گفت

 يه عضو جديد داريم.–

 يه تاي ابروم رو باال فرستادم و زل زدم بهش.

 د.ماکان محجوب پسر خوبيه و قابل اعتما–
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لبخند کجي به تعريفش زدم که پسر جووني به سمتمون اومد چهره ي قشنگي 

 داشت مردانه دست داديم و بغل کشيديم که گفت:

 ماکان محجوب هستم جناب مهندس.–

 _ ساشا راستين هستم.

 خوشحالم که عضو باندتون شدم...–

 

 پروا"

 

م، جيبي داشتمامان با لبخند اب گوشت رو کشيد و روميز گذاشت دل ضعفه ي ع

با اشتها نون و برداشتم اما چشمم که به محتويات ظرف افتاد و چربي روش 

 شديدا حالت تهوع گرفتم

 و بسمت سرويس دويدم

 مامان نگران وباتعجب صدام زد

 ـ پروا چت شد؟

 

 وارد،سرويس شدم و همه ي محتويات معده م رو باال آوردم،

 دم ولي معده م خالي،شده بود.بايادآوري ابگوشت نخورده چند بار باز عق ز

 فشارم پايين رفته بود و شديدا يخ کرده بود

 

 صحرا چند تقه به در زد

 

 ـ پروا چت شده؟

 لبخندي به نگرانيش زدم وباکف دست معدم رو ماساژ دادم.

 

 _ چيزي نيست انگار مسموم شدم

 زير بغلم رو گرفت وکمک کرد راه برم.

 

 بايادآوري آبگوشت سريع گفتم خواست به سمت آشپزخونه بره که

 _  نه نميام تو آشپزخونه.

 

 متعجب گفت

 ـ توکه انقد ذوق داشتي!



 

 

 ادابشمیم. –عاشقانه تجاوز 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  53  

 بزور روي کاناپه نشستم هنوز حالت تهوع داشتم وسرم گيج مي رفت

 درازکشيدم سعي،کردم به چيزي فک نکنم.

 

 ـ پروا بيدارشو.

 لبم دستم رو از روي چشمم کنارزدم و باديدن پويا لبخندي نشست روي

 به بغلش پناه بردم،برادرانهاي پويارو دوست داشتم.

 کل دنيا اگه مي گفتن پويا قاتل راستينه من مي گفتم دروغه

 سرمو رو سينه ش گذاشتم 

 دستي به موهاي بلندم کشيدو گفت

 ـ خواهرکوچولوي من چطوره؟

 

 بغض کرده گفتم

 _ دلگيره!

 

 اهي کشيد و بيشتر موهام رو ناز کرد وزمزمه کرد

 ـ داداشت فدات بشه.

 

 ازش فاصله گرفتم که گفت

 رنگ هم به رو نداري.ـ مامان ميگه مسموم شدي؟

 

 شقيقم رو فشاردادم وگفتم

 نمي دونم چه مرگم شده. _

 اخمي کرد که بلند خنديدم بينيم رو کشيدوگفت

 ـ پاشو مي خوام ببرمت دکتر!

 

 ابروهامو باالانداختم وگفتم

 وا من که خوبم! _

 

 نوچ نوچي کرد وگفت

 

 ـ لجباز اگه يه بارديگه حالت بدشه با کتک مي برمتا.
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 خنديدم که مامان باسيني چايي وارد،هال شد

 ـ خواهر وبرادر به چي،مي خندين؟

 دپويا تک خنده اي کرد و به من اشاره کر

 ـ به خل بازياي دخترت!

 مامان به خنده افتاد،که کوسن رو پرت کردم سمتش

 يکهاي ?بود که زن عمو وبچهاش سررسيدن ساعت نزد

 چنتا نفس عميق کشيدم و خودم رو بخواب زدم

 نميدونم ساعت چند بود که چند تقه به درخورد و صحرا وارد،شد

 :پروا مامان مي گه بيا شام امروز هم نهار نخوردي.-

 خيلي گشنم بود وتصميم گرفتم برم،

 و متعجب کرد،زن عمو که چشمش به من خورد لبخندي زد که من

 باديدن تانيا دندون قروچه اي کردم و سعي،کردم روبوسي کنم،

 بوي تند عطرش باعث شد چنتا نفس عميق بکشم تا عق نزنم

 مامان قرمزسبزي درست کرده بود

اولين قاشقو که توي دهنم گذاشتم برگشتشو حس کردم زود صندلي رو عقب 

 کشيدم و دويدم سمت سرويس وعق زدم.

اک کردم وگفتم اينم از شانس گند من چه وقت مسموم شدنه عرق سردو پ

 صورتم روشستم وبرگشتم توهال

 زن عمومتفکر بهم نگاکردوگفت

 ـ  پروا جان چرا مثال زنهاي وياردار باالمي اري/

 زنهاي وياردار،باردار حامله 

 همين حرفش کافي بود که جرقه اي تو ذهنم بخوره!

 

 مکان داشت ؟بغض چنگ انداخت به گلوم مگه ا

 فکرامو پس زدم وزمزمه کردم 

 نه نميشه .-

 

 ولي نمي:تونستم خودمو گولم بزنم عذرخواهي کردم و رفتم بسمت اتاقم،

چنتانفس عميق کشيدم وخودموپرت کردم رو تخت وبه اشکام اجازه ي باريدن 

 دادم 

 اگه واقعا بارداربودم بايدچه خاکي توسرم مي ريختم 

 مي کشت پويا بدون درنگ منو
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 هق هق کردم وخوابم برد،

 از خواب بيدارشدم اب به دست وصورتم زدم وباديدن خودم توآيينه مات موندم

 زيرچشام گود شده بود و لبام خشک شده بود

 واي خداي من 

 تا پام رسيدن تواشپزخونه مامان بدترخودم ترسيد

 دعا دعامي کردم حالم بدنشه

 ولي مگه ميشد

 دو بهانه اي شد که باز محتويات معده ي خاليم برگردهلقمه ي نون پنير گر

 مامان بادلهره چند تقه به در زد

بادست دهنم و نگه داشتم تاصداي هق هقم بلندنشه فشارم افتاده بود وحال خوشي 

 نداشتم

 کنارديوارسرخوردم وسرم و گذاشتم رو زانوهام

 

 پاشو بريم دکتر. -

 

 شک زده بهش نگاکردم وزمزمه کردم

 من که چيزيم نيست کجابيام؟ _

 

 با عصبانيت دستموکشيدوگفت:

 

 ده دقيقه زمان داري اماده بشي -

 

 پووفي کردم درحالي که ازترس تامرز سکته بودم

 تنداماده شدم به همراه پويا ومامان راه افتاديم بسمت مطب دوستش،

 دوستش تا معاينم کرد مشکوک نگام کرد وبرام ازمايش نوشت

 مي ترسيدم

 ديداش

 ولي جواب ازمايش دوروز ديگه معلوم مي شد

 پويا ابميوه وکيک داد دستم وگفت

 

 فک نکنم چيز مهمي باشه بنظرم معده ت با غذاي خونه مهندس اخت کرده -
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تودلم دعا مي کرد واقعا قضيه اين باشه ونه چيز ديگه وگرنه خدا مي دونست 

 چه اينده ي تيره وتاري درانتظارمه

 ه خودم و توي اتاق حبس کردمتارسيديم خون

 بايد برمي گشتم خونه ساشا

 پويا منوزنده نمي ذاشت.

 

 تند تند وسايلم رو جمع کردم و چمدون به دست رفتم پايين،

 مامان با ديدنم با تعجب گفت

 

 کجا شال وکاله کردي؟ -

 

 با استرس از دروغي که مي خواستم بگم گفتم

 

 اراي خونه مونده_ مهندس برگشته زنگ زد گفت برگرد ک

 

 مامان اشک گوشہ ي چشمش رو پاک کردوگفت

 

 بخدا رنگ به رو نداري انقد الغرشدي که شبيه مرده هاشدي فداتشمـ -

 

 بغض چنگ انداخت به گلوم من بايد چه خاکي توسرم مي ريختم

 بعد گريه وزاري مامان و صحرا يه ماشين دربست کردم و رسيدم خونه،

 ب گفت:مشتي تا منو ديد باتعج

 

 دخترم اقاي مهندس برنگشتن-

 

 چمدونو پشت سرم کشيدم و گفتم:ک

 

 _ مي دونم ولي من مجبور بودم برگردم.

 

 وارد خونه شدم و سکوتش باز من و ياد،جمشيد انداخت.

 ازترس ايه الکرسي خوندم و راه افتادم سمت پلها.
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ن شدم اين دلم ضعف داشت و از طرفي حالت تهوع و امونم رو بريده بود مطمئ

 يه مسموميت ساده نيست

 روي کاناپه درازکشيدم و لباسمو باال دادم و دستي رو شکمم کشيدم

 آخ خدا من آرزوم بود يه روزي مادربشم ولي االن...!

 بغض کردم و سعي کردم باهاش حرف بزنم

 

 _ باورم نمي شه منم مادر مي شم

نوز احساسم گرو يه مرديه ولي مي دوني تو نبايد پاتو بذاري تو اين دنيا من ه 

 که االن پدرشده!

 نمي خوام فردا بگي مامان بابام کيه بگم يه قاچاقچي آدم

 آرزوم بود کامران باباي بچم بشه

 اما االن اگه بفهمه من حاملم !

 

 داشتم حرف مي زدم که چند تقه به در سالن خورد

 ترسيده لباسم رو پايين دادم وازجام بلندشدم

 رفت سرگيجه داشتم و دست وپام مي لرزيد، ازبس دلم ضعف مي

 :نگاهي به چهره ي تکيده مشتي انداختم وگفتم

 

 _  چيوشده مشتي؟

 

 اقا دني اومدن خانم جان آقا هم االن نيستن ولي مشتاق ديدار شمان -

 

 سري تکون دادم وگفتم 

 

 _ راهنماييش کنيد بياد.

 

 ودم انداختماز کيف دستيم آيينه رو بيرون کشيدم ونگاهي به خ

 روسريم وجلوکشيدم وچنتانفس عميق هم.

 

 ـ  محموله رسيد؟
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سري تکون دادم و نگاهي به ليست بلند باالکردم ناخودآکاه از ماکان خوشم نمي 

اومد واين يه معما شده بود برام،ماکان باژست خاصي توي ليموزين نشسته 

 بودومنتظرم بود

 سوار شدم و گفتم 

 

 !ير بدم_ ميخوام هتلم رو تغي

 

 ـ هتل سوفيتل داون تاون!

 

 متفکر نگاهش کردم که لبخندکمرنگي زد وگفت

 . بهترين هتليه که ديدم.

 

 به يه خيلي خوب اکتفا کردم که روند بسمت هتل

 مقابل برج الخليفه ماشين متوقف شد و بهمراه ماکان پياده شدم

 روبروي برج الخليفه بود و نماي شيکي داشت.

 

 بود و به سبک هتلهاي فرانسوي! داخلش هم لوکس

 ماکان چمدون سيارمن و کشيدومقابل پيش خوان ايستاديم

 به عربي گفت

 ـ يه اتاق مي خواستيم.

 

 بعد از حرف زدن کليدو بسمتم گرفت وگفت:

 .ـ تو طبقه ي ? اتاق ???

 سري تکون دادم و وارد اسانسور شدم

 ماکان هم وارد شد.

 

 نگاهي به ساعتم انداختم

 د ?بود و ديشب هم براي جابجايي محموله نخوابيده بودمحدو

 اسانسور طبقه ي هفتم ايستادو دنبال اتاق تو راهروگشتم

 تا چشمم افتاد وارد شدم وماکان هم پشتم اومد

 اوف ديگه از دست اين پسر خسته شده بودم.

 روي تخت درازکشيدم و فکرم رفت به پروا
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 هه االن عين خيالشم نيست

 جمعش کنم! بايد زودتر

 پنجره رو به برج الخليفه بود

 غلتي زدم که ماکان روي صندلي نشست و چشم چرخوند توي اتاق

 بابي حالي گفتم

 بيدارم کن با شيخ قراردارم. _ ميخوام بخوابم راس ?

 سري تکون داد و منم پلکهام و روهم گذاشتم

 باز ياد هاني افتادم هاني هانيه ي من

 اخرين باري که ديدمش.

 اخ خدا قلبم تير مي کشيد باز رفتم توگذشته

 

 

 با پاهاي لرزون وارد اپارتمان شدم و مقابل واحد مرموز ايستادم.

 خس خس سينه ي بابا منو مي ترسوند

 صداي هاني اومد

 ـ در ميزنن مي خوام درو باز کنم.

 در باز شد و هاني مات منو بابا موند ومنو بابا مات هاني

 ه شلوارک باالي زانويه تاپ يقه باز و ي

 موهاشم باز ريخته بود دورش

 دوتا از دکمهاشم جابه جا بسته بود

 

 بابا نفس کش داري کشيد که هانيه مبهم به منو بابا نگاکرد.

 دستم رو گذاشتم رو سينه ش و هلش دادم بسمت داخل 

 :از ترس رنگش زرد شده بود صداي پسر و شنيدم که گفت

 م گرفته.ـ هاني بيا ديگه من خواب

 هانيه با تته پته گفت ـ ساشا توضيح مي دم.

 پوزخندي وبعدکشيده زدم تو صورتش

 پسر متعجب اومدم تو هال تا چشمش به منو بابا افتاد شديداترسيد

 بابا زودتر به خودش اومد و گفت:

 ـ من هانيو مي برم تو زنگ بزن به منصور بگو بياد پسره رو ببره. 

 بامي ترسيدم از واکنش با

 گفتم 
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 _ الزم نيست صب کنيد زنگ بزنم منصور 

 پسره ترسيده گفت

 ــ شما کي باشيد هاني اينجا چه خبره؟

 

 هاني کنار ديوار سرخورد

 ـ داداشمه.

 قهقه اي زدم و کف زدم براشون

؟ هاني ما از ازدواج بدش مياد _ که اينطور هاني خانومي ما از مردا بدش مياد؟

 هوني بدش ميادهاني ما از رابطهاي پن

 

 هاني با گريه گفت

 ـ داداش بخدا اونطوري نيست

 غريدم

 _ چطوريه خب؟ بااين تيپ و قيافه ..)با دستم به سرتاپاش اشاره کردم(

بااون دست  بااون بوسه ي توماشين)به وضوح پريده شدن رنگشو حس کردم(

 حلقه شده دور کمرت!

 من چيو اشتباه فک ميکنم هان؟

هق هق کرد بابا براي اولين بار لگد محکمي زد تو پهلوش که با دادم ترسيدو 

 جاي هاني قلب من تيرکشيد

 پسره ترسيده خودشو انداخت رو هاني

 هرکاري مي خواين با من بکنيد ولي دست به هاني نزنيد. ــ

 هق هق هاني بلندترشد که بابا يقه ي پسره رو گرفت و کوبوندش به ديوار

 مي کنم. ــ سر فرصت باتوام تسويه

 نفسهاي عميقش منو مي ترسوند از مشکل قلبش،ک

 شقيقهام و فشاردادم که باز صداد لگد باال

 ــ دختره ي خيرسره تو منو بي غيرت فرض کردي، مي کشمت

 پسره هي سدراه بابا مي شد که بابا لگداش و نثار پسره مي کرد

 دندون قرچه اي کردم و چشم دوختم به هانيه

 ه ديدمشاخرين باري بود ک

 اره ،اخرين باري بود که سالم ديدمش

 

 بيدار شيد
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 الي چشمم و بازکردم من که اصال نخوابيده بودم

 اعصابم ناجور بهم ريخته بود

 ـ شيخ زنگ زدن.

 

 _ خب؟

 

 ــ گفتن بيايد به عمارتشون؟

سري تکون دادم و بلندشدم تا لباس عوض کنم احتماال يه مذاکره ي مهم در راه 

 بود...!

 وشلوار مشکي پوشيدم باپيرهن سفيد کت

 سوار ليموزين شديم و رفتيم سمت عمارت.

 

 جلوي عمارت ماشين متوقف شد

 نگاهي به عمارتش کردم و سوتي ارومي زدم

 واقعا هم شيخا پولدار بودن

 بسمت سالن هدايت شديم 

 استخر بزرگي،سمت چپ بود که دورتادورش بادرختاي بزرگ پوشيده شده بود.

چيق هم به چشم مي خورد و ماشيناي اخرين سيستمي که رديف پارک چنتا اال

 شده بودن

 باتحسين نگاهي انداختم ووارد شدم.

 شيخ باديدن ما لبخندي زد و ازجاش بلندشد

 شکم گنده ش باعث شد پوزخند کجي بزنم.

 مردانه بهش دست دادم و روي مبالي طاليي نشستم

 ماکان پشت سرم ايستاد 

 به عربي،گفتم

 

 _ خب تعداد،جديد و کسايي که مدنظرتونن.

 

 شيخ خنده ي کوتاهي،کرد وگفت

 ـ من قراره تا چند روز ديگه برم پاريس!

 

 مي خوام بقيه رو بفرستي اونجا، دوستاي زيادي دارم که مشتاقن
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 تک خنده اي،کردم وگفتم

 

 _ دوستاي زيادي توپاريس دارم کارم آسونتر مي شه.

 

 بهمراه عکسا جلوم گذاشت.سري تکون داد و ليست و 

 

 _ قبلش مي خوام بقيه نمونها رو ببينم!

 

 به خدمش اشاره کرد که اونم ازپلها باال رفتم

 

 ليوان ويسکي و برداشتم و زل زدم بهش

 صداي،قدمهاشون شنيدم،خوب بااين صدااشنا بودم تق تق پاشنهاشون.

 

 ــ اينم تربيت شده ها.

 

 چشمم خورد به اتريساسرتا پاشونو از نظر گذروندم که 

 روبروش ايستادم وگفتم

 

 _ چطوري دخترجان.

 

 با تنفر نگاهي بهم انداخت و زل زد به کفشام

 خنده اي،کردم وگفتم

 _ از روي اندام بهتر مي تونم بپسندم.

 

 دختر اول وسط سالن شروع کرد به رقصيدن

 قهقه اي زدم وگفتم:

 _ محشره

 

 شيخ گفت

 

 ظر دخترايرانيه.ــ دوستم بي صبرانه منت
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 _ مشخصاتش و که دادي ميفرستمش.

 

شيخ خم شد به سمت ميز وعکس و برداشت ليوان ويسکي وهم گرفت دستش 

 وگفت

 ــ اين دختره محشره 

ليوان ويسکيم و زدم به ليوانش وعکسو ازش گرفتم،همزمان ليوان وبه لبم 

 نزديک کردم و با ديدن عکس مات موندم

 يه جوري بودم

 

 لبم بود يا ادرنالينم درست نمي دونم.ضربان ق

 

 ويسکيو تو گلوم پريد و چند بار سرفه کردم

ماکان چنتا ضربه ي اروم پشتم زد که عينکمو دراوردم و هنگ کرده زل زدم 

 به عکس

 

 بافک منقبض شده رو به شيخ گفتم

 

 _ اين دخترو از کجا مي شناسيد؟

 شيخ خنده اي کردوگفت

 

 ش اينـ  دوستم تو ايران ديدت

عکسم خودش گرفته،چون ميدونه کارتو بي نقصه سپرد به تو بگم ،برگشتي  

 ايران بفرستش!

 

 چنتا نفس عميق،کشيدم و زل زدم به عکس.

 خون تو رگام يخ بسته بود

 :شيخ باز دهنشو باز کرد وگفت

 ـ  مي زنم بسالمتي ... اسم دختره چي بود اهان پروا

 

 تپروا رو بالهجه ي غليض عربي گف

نمي خواستم بفهمن اين دختر محرم تن منه وگرنه معلوم نبود چه بالهي سرش 

 بياد توي اين بازي فقط من شاه بود که ملکه اي نداره
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 سري تکون دادوگفتم:

 _ من برمي گردم

 ــ شام و باما باش

 سري به عالمت منفي تکون دادم وگفتم

 

 _ ممنون بايد زودتر برگردم

 فرداشب پرواز دارم 

 دادم و بهمراه ماکان برگشتم،دست 

 به صندلي گرم ونرم ليموزين تکيه دادوفکرگمشد تو گذشته

 

 يقه ي پالتوم و باالکشيدم و از پلها باال رفتم،ک

بابا هانيه رو چند روز بود توي اتاق حبس کرده بود فقط تونسته تاپزشک قانوني 

 ببرتش تا مشخص شه

شخص ميشد که هاني من بي امروز جواب پزشک قانوني روهم مي گرفت وم

 گناهه

 پاتند کردم سمت عمارت که عمارت غرق سکوت بود،ک

 بابا...هاني کجايين شماها؟ _

 در اتاق بابارو بازکردم نه خبري از بابابود ونه خبر ازهاني

 بسمت اتاق هاني رفتم و دستگيره رو کشيدم

 متاصداي من و شنيد سرشو باال آورد و با چشماي اشکي زل زد به

 نفسم در نمي اومد و رو زانو افتادم

 ياخدا _

 

 از بين اشک نگام کرد وزمزمه کرد:

 ــ نمي دونم چيشد به خودم که اومدم.

 ـ......

..... 

 پروا"

 

 تا چشمم به پسر موبور افتاد لبخندي رو لبم نقش بست،ک

 با مهربوني لبخندي بهم زد و دستش و بسمتم دراز کرد

 ،دلم نيومد دستشو رد کنم
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باهاش دست دادم که اروم خنديد روي اولين مبل نشست وبا فارسي لهجه داري 

 گفت؛

 ــ خوبي پروا؟

 

 _ خوبم خودت خوبي؟

 

 سرشو تکون دادو باز لهجه دارگفت

 ـ ساشا رفته دبي؟

 اهومي کردم و بلندشدم براش شربت بيارم

 

 چنددقيقه لفت دادم و برگشتم ليوانوجلوش نگه داشتم که گفت؛

 ل خودت بخور .ــ او

 

 متعجب نگاهش کردم که خنديد 

 نميردونستم اين حس اعتماد چيه شايدم از بس ترس داشتم اعتماد کرده بودم

 ــ خب حرف بزن.

 

 بدون مقدمه گفتم

 

 _ من حاملم

 

 انقدمتعجب شد که چند لحظه صامت زل زد بهم.

 

نهاي مطمئنا دو باابروي باالرفته نگاهم کرد که زير نگاهش سرمو انداختم پايين.

 درشت عرق رو پيشونيم خودنمايي مي کردن

 

سري تکون دادم و اونم يه نفس شربتش و قورت داد متعجب من و نگا کرد که 

 نتونستم طاقت بيارم وپقي زدم زيرخنده!

 

 لهجه ي جالبي داشت 

 ــ االن مي خواي چيکار کني دختر خوب؟
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مه منو مي کشه اما اگه ساشا بفهمه پس فردا جواب ازمايش مياد،اگه پويا بفه _

 مي گه بچه رو بنداز و من نمي تونم بامتجاوزم زير يه سقف زندگي کنم!

 

 متفکر سري تکون داد وگفت:

 ــ پس چه راهي مدنظرته!

 

 _ کمکم کن!

 

 ؛ من؟!

 

 اره کمکم کن قول مي دم جبران کنم

 متعجب زل زد بهم

 

 _ ميخوام برم پاريس

 

 ،مي گي؟ـ  دختر توچي داري

 

 _ من مي خوام برم.

 

 شونه اي باالانداخت و از جاش بلندشد

دستش رو بسمتم دراز کرد که منم باهاش دست دادم و خداحافظي کرد و 

 دراخرين لحظه گفت:

 ــ بهت خبرمي دم.

 خوشحال براش دست تکون دادمو توفکر فرو رفتم

 اگه قرار بود فرار کنم،بايد تقشه اي مي کشيدم.

 

 وي سبز تيره پوشيدم ساپورت همون رنگي وشال مشکي يه مانت

 عينک ريبونم و به چشم زدم و قبلش شماره ي کامران و گرفتم 

 يک بوق دو بوق سه بوق

 صداش پيچيد توگوشي

 ــ جانم؟
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.... 

 ساشا"

 )هنوز تو خاطراتش غرق وادامه ي اونجايي که وارد اتاق هاني شد(

 

 

 گلوم سعي،کردم هوا رو ببلعم مگه مي شد؟ نفسم در نمي اومد چنگ انداختم به

 عرق سرد هي بيشتر مي شد

 طاقت نياوردم وداد زدم

 _ خدا

خودم رو روي زمين کشيدم و به جنازه ي سردش نزديک شدم يخ کرده،بود و 

 حلقه دور چشاش خودنمايي مي کرد

 جواب پزشک قانوني رو سينش سنجاق شده بود

 ز کردم وجواب و که ديدم نمي فهميدم حالم رودستام شديدا مي لرزيد،برگه رو با

 نگاهي به بابا کردم که سرشو تکيه داد بود به ديوار واشکهاش مي ريخت

 

 _  باباکشتيش؟هاني،منو کشتي بابا؟

 

 شونه هاي مردونه ش مي لرزيد 

 ــ دختر نبود هاني پاکي که فکر مي کردم يه الهه ست دخترنبود!

 

 ن دخترنبود؟ـــ بابا هاني من الهه ي م

 

 بابا سري به عالمت منفي تکون داد

 

 ــ نتونستم اين ننگ و تحمل کنم.

 مردانه گريه کرديم.

 

 هاني تو چيکار کردي با ما؟

 گوشيمو دراوردم و شماره ي منصورو گرفتم:

 ــ جانم ارباب.

 

 _ پسره کجاست.
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 ترسيد

 ــ درررفته.

 

 داد زدم

 

 _ يعني چي در رفته ؟هان

 نميدونم بابک وهمايون و کتک زده دررفته!: بخداارباب 

 

 خوب يادمه شب جمعه بود و بايد بهش سرمي زدم

 يه دسته گل رز مشکي گرفتم ورفتم بهشت زهرا

 ماشين رو اون سمت خيابون پارک کرد و دنبال قبرش گشتم

 فقط،شونهاي پسرمعلوم مي شد دستش و رو قبر بود و هق هق مي کرد

 شونهاش نگاه کردم که زمزمه کردمتعجب از پشت به لرزيدن 

 ــ هاني بي گناه من.

 

 سومين قدم خودش بود اولين قدم  ، ،دومين قدم، 

 ــ ساشا  

 

 پسر با شنيدن صداي خاله مهوش شوک زده ازجاش بلندشد

 تته پته کنان سالم کردم پسرهم از فرصت سواستفاده کرد ودررفت 

 نفسمو پرصدا دادم بيرون

 

 

 فرودگاه کردم يک ساعت ديگه پرواز داشتيم نگاهي به جمعيت 

 ماکان موهاشو عقب داد و زل زد بهم

 دنبال يه مرکز خريدم! _

 !ــ مرکز خريده فرودگاه دبي نسبت به بقيه جاها خيلي بهتره

 سري تکون دادم و دنبالش راه افتادم

 ؟وارد مرکز که شديم ماکان پرسيد؟ــ چي مي خوايد بخريد

 

 نونه و چنتا عطر _ چنتا لباس ز
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 يه تاي ابروشو باال داد راه افتاد

يه لباس حرير قرمز باالي زانو که باگيپورهم روش کارشده بود و يقه ي بازي 

 داشت انتخاب کردم 

لباس دوم و ترجيح دادم سفيد باشه شبيه لباساي يونانيا بود و سرشونه ي لختي 

 داشت رويکي از شونها پارچه باريکي کشيده بود

 حال از انتخابم چنتا عطر هم برداشتم و کيسهاي خريدو دادم دست ماکان خوش

 شماره ي پروازمون خونده شد و وارد هواپيما شدم.

 کنارم ماکان نشست و نگاهي به ساعت مچيش کرد.

چطور اطالع مي دادم به پروا برگرده خونه چشمامو بستم وسعي کردم به 

 چيزي فکر نکنم.

 

 _ پروام

 

 شوکه زده زمزمه کردباشنيد اسمم 

 ـ  پروا.

 

 _ مي خوام ببينمت.

 

 ــ کجا؟

 

 _ فرقي نداره.

 

 بيا رستوران)....( لبخندي زدموگفتم 

 

 _ تايه ربع ديگه اونجام

معلوم بود شوک زده شده خداحافظي کوتاهي کردم وبراي اولين ماشين دست 

 تکون دادم

 يه ربع بعد رسيدم رستوران

 سرظهر بود ويکم شلوغ،

 ت ميزنشستم ومنتظرش موندمپش

 انتظارم طولي نکشيد که باسالمش به خودم اومدم.
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 سالمي کردم درحالي که استرس داشتم

 حالت تهوع شديدي داشتم

 بدون مقدمه گفتم:

 _ اومدم يه سري حقيقتارو ازت بپرسم کامران.

 

 لبخندبي جوني زدوگفت

 

 !_ اين حق توهه بايد بدوني

 بغض کرده گفتم

 

 ه بگو_ ار

 

 لبشو بازبون تر کرد وگفت

 ــ از طرف کيانوش به يه پارتي دعوت شدم.

 

 اول گفتم نمي رم

 ولي خب دوستم بود

 رفتم...تانيا اونجابود،

اونقد مشروب خوردم که حالم بدشده بود تابه خودم اومدم گند زده بودم به زندگي 

 خودم وخودت

 ولي خب گردن نگرفتم

 تانياگفت بارداره

 ي فهميدي خيلي اوضاع بدترمي شد.اگه توم

 مجبورشدم درعوض شرطم اين بود تونفهمي

 ظلم کردم بهت پروا

 خواست دستمو بگيره تو دستش که پسش زدم

 بهم دست نزن

 غم و تو ني ني چشماش ديدم،

 ــ پروا تو مي توني زن من باشي

 پوزخندي زدم وگفتم

 _ ديرشده.
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 ــ پروا من به تانياعالقه اي ندارم 

 رين ديدارماست.اخ

 

 شمارم و گذاشتم روميزوبلندشدم

 _ توهرکاري بکني با من همون کارميشه زمين گرده

 

 

 مشتي لبخندي بهم زد وگفت

 ــ مهندس امشب مي رسن.

 

 باتعجب گفتم

 _ امشب؟

 

 ـ بله خانم جان.

 

 سري تکون داد و ترجيح دادم امشب و تو صلح بگذرونم

نو پوشيدم و موهام و روي شونه ي راستم اهومي کردم و يه لباس قرمز تازا

 ريختم يکمم گوشهاي چشمم رو ارايش کردم و شام هم سفارش دادم

لبخندي رو لبم نقش بست دستم و گذاشتم رو شکمم وفکر کردم به مادرشدنم 

لحظه  يهباخودم فکر کردم خب من پسر بيشتر دوس دارم خداکنه بچم پسر باشه!

 نباشه سرم و به درد مي اورد. فک کردن به اينکه بچم ديگه

 

 تو همين افکاربودم که صداي پاشنيدم پس اومده بود

 لبخندي زدم و رفتم پيشواز

 ــ سالم

 

 يه تاي ابروم و باالدادم وهنگ کرده گفتم 

 

 _سالم

 

 پوزخندي بهم زد و باتعجب گفت

 ــ هوي تواينجا چيکارمي کني؟
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 _ دقيقا سوال منم اينه.

 

 سينم وهلم دادعقب دستش و گذاشت رو

 

 ــ گمشو بيرون.   

 

 دستش و از يقم جداکردم.

 

 _ خونه ي منم هست توگمشو بيرون

 صداي پاشنهاش رومخم بود

 

 يه تاي ابروشو باال داد وگفت؛

 ــ مي بينم خانم خانما تيپ زدن.

 

 پوزخندي بهش زدم وتکيه کردم به ديوار

 

 _ حوصلتون و ندارم!اصال جنابعالي کي باشي

 

 نگاهي به ناخوناي مانيکور شدش انداخت و با غيض زمزمع کرد 

 ــ اه کجاست اين ساشاي احمق.

 

 زدم زير خنده از حرفش خوشم اومد 

 باچندش نگام کرد که سعي کردم صاف بايستم

 لباشو جلو داد وگفت

 ــ من به حساب اين ساشا مي رسم

 !_ صالح مملکت خويش خسروان دانند

 بودو پاهاشو روهم انداخته بود وهي تکونشون مي داد  روي کاناپه نشسته

 شديدا عصبي بودم وحرکاتم دست خودم نبود،

 صداي پا وبعد صداي خودش

 ــ سالم.
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براي دراوردن حرص دختره بالبخند پهني به سمت ساشا رفتن هرچند توني ني 

 چشام تنفرو مي ديد

 _ واي ساشا؟

 

 اختم دورگردنشساشا مات رفتارمن مونده بود که دست اند

 

 )تحقيقات نشان داده اگر زني از مردي بدش بيايد!

 اما بداند زن ديگري به ان مرد عالقه دارد به او عالقه مند مي/شود(

 

 بوسه ي من که نشست روگونه ي داغ ساشا دختره از فرط عصبانيت داد زد

 ن؟ـ اينجا چه خبره؟ها

قه باالانداختم که دست ساشاحل لبخند پت وپهني تحويلش دادم وتندتند براش ابرو

 شد،دور کمرم

 ـ چته مانيا؟

 اسمش منو ياد تانيا مينداخت همونقدر چشاش مکاربود وتن صداش حيله گر

 شونه اي باالانداختم و سعي کردم به حلقه شدن دست ساشا فکرنکنم

 ـ اينکارارو اين مسخرت بازيارو راه انداختي منو ازخودت بروني؟

 ناپه هدايت کرد و خودش نشست ومنو نشوند روپاشساشا منوو بسمت کا

 ـ  چطوري خانمم؟

 لبخند حرص دراري به مانيا زدم وخودم و چسپوندم به تن منحوس ساشا

 _ خوبم دلم برات تنگ شده عشقم

انگار بچه ي توشکمم ازاين مسخره بازي زياد راضي نبود که حالت تهوع 

 گرفتم. 

 

 م نزديک شد،کساشا مات چشام موند و مانيا چندقد

 دست برد توکيفش و چنتابرگه انداخت جلوش

 ــ متنفرم از تو وشرکت وشراکت باتو.

 

 پروا

 

 از ترس داشتم سکته مي کردم.

 چندقدم جلو اومد و برگه رو پرت کردسمتم 
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 روي زانو افتادم پايين

ساشا يه دستش توجيب شلوارش بود با دست ديگش عينکشو باال دادتقريباقد 

 يا يکي بود،ساشا و پو

 پويادادزد

 ــ قيمت ازادي من هرزه بازي توه؟

 ساشا متعجب برگه رو برداشت وباخوندنش باتعجب گفت

 ــ پروا

 افتادم به گريه وشروع کردم به زار زدن،

 پويا چاقو رو تو دستش چرخوند وگفت

 ــ هم تورو مي کشم هم اون حرومزده رو!

 

پويا وهلش داد عقب پويا چند قدم  اومد سمتم که ساشا دستشوگذاشت رو سينه ي

 عقب رفت و از خشم مي لرزيد:

 ــ دستت به زن وبچه ي من بخوره خانواده ت رو به عزات مي نشونم

 .مي فهمي که چي مي گم

 

 پويا دستشو مشت کرد وگفت:

 کثافت با دستاي خودم مي کشمت. ــ

 کنم. ي توروثابتساشا بيخيال تکيه کرد به ديوار ــ حيف که نتونستم هرزه باز

 مي دونستي هانيه وقتي مرد بچه اي توشکمش بود که ازخون توبود؟

 

 زمين خيلي گرده اقاي پويانيک

 همون اتفاق براي خواهرخودت افتاد

 متعجب زل زدم بهش که روبه من گفت

 

 ــ اسم زن برادرت چيه؟

 

 لرزون ومتعجب گفتم

 _ خاطره؟

 

 قهقهه زد

 ــ نه هانيه ست.



 

 

 ادابشمیم. –عاشقانه تجاوز 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  75  

 هاني من.

دونستي خواهرمن بااين کثافت رابطه داشته؟ مي دونستي حامله بود که کشته مي

 شد؟

 آخ که االن انتقامم گرفته شد ازت !

 بادادگفتم:

 _ اين چي ميگه پويا؟

 

 پويا کنارديوار سرخورد وگفت

 ــ لعنتي هاني من هرزه نبود زن شرعي من بود.

 

 ساشا ديوانه وارخنديد

 ـ پروا هم زن شرعي منه.

 

 هقم بلندشد وگفتم هق

 

 _ پويا تو زن داشتي چرا به ما نگفتي؟

 

 پويا هق زد

 ــ اونطور که فک ميکني نيست

 هاني همه ي زندگي من بودوهست

 ناليدم 

 

 ــ خاطره چي؟

 

 با دست صورتش و پوشوند  

 ــ هاني من بارداربود.

 

 از روي ميز چاقو روبرداشتم

 گذاشتم رو رگم وگفتم

 

 وي؟_ پويا تو نمي شن
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 اون دختره کشته شده بابچه ي تو توي شکمش!

 

 چرا من زنده بمونم؟

 

 سمت ساشا تف کردم

 

 _ وسيله ي انتقامت بودم کثافت؟

 

 ساشا نزديکتر شدم که داد زدم.

 

 نزديک بشي رگم و مي زنم. _

 

 پويا شوک زده گفت

 

 ـ پروا؟

 

 _ مرد پروا! مگه قرار نبود من و بکشي؟ 

 

 اين زندگي لعنتيو!خودم تموم مي کنم 

 

 ساشا زمزمه کرد

 ـ پروا اروم باش تنش براي بچه خوب نيست!

 

_ بچه ي منه نه تو! شرمم مياد يه روزي بگم بابات هم قاچاقچيه هم متجاوز و  

 هم انتقام گرفته

 شقيقهاش و فشارداد

 

 اين خونه پر از هيجان بود

 هرروز يه اتفاق تازه،

 بگوش مي:رسيد پويا ديگه صداي هق هق مردانه ش

ساشا باالسرش ايستاد و با اخرين توان لگدشو نثار کليه ش کرد که جيغي زدم و 

 دويدم سمتش
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 خودمو انداختم روش که ساشا سعي کرد بلندم کنه.

 

 که بلندنشدم من و کنار انداخت و لگدشو باال اورد

 هجوم من همزمان شدباپايين اومدن لگد ساشا

 از درد لبمو گاز گرفتمدرد بدي پيچيد تو کليه م و 

 نفسهام به شماره افتادم و درد هي بيشترمي شد

 دستم و گذاشتم روي شکمم و همزمان ناليدم

 _ نه بچم.

 

 ساشا،شوک زده داد زد

 پرواــ 

 تنم بي،جون و پردرد افتاد کنار پويا

 پويا هجوم اورد طرفم و با اشک گفت 

 ـــ پروا   

 

 ساشا

 

 اهاشدست انداختم زير کمرشوو پ

 بلندش کردم بيهوش،شده بود

 پويا دستش و گذاشت روشونم که کناررفتم وغريدم

 _ پدر و خواهرم و ازم گرفتي زن و بچموو ازم بگيري ميرکشمت 

 سرعتمرو زياد کردم و گذاشتم توماشين

 انقد ترسيده بودم نميودونم چطور پتويي ورداشتم و راه افتادم سمت بيمارستان

وپياده شدم پتو رو پيچيدم دورش و تو راهرو راه افتادم  ماشين و متوقف کردم

 پرستار باديدن من جيغ خفه اي کشيد،وپرسيد

 ــ چي شده؟!

 

 _ زنم

 

چنددقيقه طول نکشيد که گذاشتنش روي برانکارد و بردنش بسمت بخش 

 مراقبتهاي ويژه.
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 پروا

 

 پلک زدم و چشام و بازکردم

 نورچشمامو اذيت مي کرد.

 

کشيدم که کليه م تيرکشيد بسم هللا اي گفتم و نگاهي به سقف سفيد خميازه اي 

 کردم دستم مي سوخت و چشمم به شلنگ باريک سرم خورد

 آخي کردم و تازه فهميدم بيمارستانم 

 يکم که فکر کردم تازه يادم اومد چي شده

 ساشا

 پويا

 بچم

 باجيغ گفتم:

 _ بچم؟

 در باز شد ودکتروپرستاروارد شدند

 کمرنگي زد وگفت:دکترلبخند

 ــ شما بيرون باشيد من با بيمار حرف دارم.

 

 پرستاري چشمي کرد وبيرون رفت

 ــ شوهرته؟

 بابغض نگاهش کردم که درجه ي سرممو تنظيم کردوگفت

 ــ بنده خدا شده اسفندروي اتيش

 بابغض ناليدم 

 

 _ بچم؟

 

 .ـ بچتون سالمه منتهي من اين و به کسي نگفتم

 ود گفتم:خوشحال شدم ولي ز

 _ تورو خدا کسي نفهمه بگيد بچه سقط شده.

 

 دکترمتفکر نگاهم کردوگفت:

 ــ ضرب و شتم ثبتش کردم مي توني شکايت کني!
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 سري تکون دادم وگفتم

 

 _ فقط بهش بگيد بچه سقط شده

 

 

 ساشا

 

 

 دکتر از بخش مراقبتهاي ويژه که خارج شد بلندشدم و رفتم سمتش

 ــ همراهي نيک؟

 

 هستم _ همسرش

 

 ــ ضرب وشتم چرا

 

 _ ناخواسته بود

 

 سري تکون داد که پرسيدم

 _ حال زن وبچم چطوره؟

 

 ـــ زنتون خوبن ولي متاسفانه بچه سقط شد.

 

 _ متوجه نمي شم.

 ؛ متاسفم سعيمون و کرديم

 باتعجب زل زدم به دکتروگفتم:

 _ يعني يعني..

 

 ـ  متاسفم

 

 ني مي کرد.واز کنارم ردشد تو گلوم يه چيزي سنگي

 به قدمهاي دکترخيرشدم وفکرم رفت به پوياي که مسبب تمام بدبختياي من بود



 

 

 ادابشمیم. –عاشقانه تجاوز 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  80  

 سردردي بدي داشتم شقيقهام و فشاردادم و رفتم توفکر

 پروا االن درباره ي من چي فکر ميکنه،گ

 صدايي که بوضوح مي اومد

 " زمان مالقات بيماران"

 فشاردادمبسمت مراقبتهاي ويژه رفتم و ايفون کنار در رو 

 صداي پرستار

 ؟ـــ همراهي کدوم بيمار

 

 _ نيک پروا نيک همسرش هستم.

 

در بازشد و من وارد راه رو شدم چشم چرخوندم که پرستاراومد سمتم ومن و 

 بسمت اتاق پروا راهنمايي کرد

 تا چشمم خورد بهش حس کردم اکسيژن براي نفس کشيدن خيلي کمه

 خيره شده بود به سقف

 شدم انگار حسم کرد که برگشت سمتمنزديکش که 

 

 _ سالم

 

 پوزخندي بهم زد و باز خيره شد به سقف

 

 _ پروا جان

 

 ــ جان تو نيستم!

 

 چنتا نفس عميق کشيدم وگفتم:

 ــ حالت خوبه؟

 

 _ ولم کن

 

 موندن من دردي رو درمون نمي کرد راه افتادم بسمت خروج و خارج شدم 

ودم که چشمم خورد به دکترجووني چهره توي محوطه ي بيمارستان منتظر ب

 اش عجيب اشنابود
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 زمزمه کردم

 _ آرش

 

 آرش با ديدن من شوک زده اومد سمتم و دست داديم

 ؟ــ پسر چي شده چرااينجاي

 

 _ يکي از دوستام رو اوردم

 

 ــ کيو؟

 

 پروا _

 

 تااسم پروا رو شنيد رنگش پريدــ پروا چش شده

 

 _ توبخش مراقبتهاي ويژست.

 

دونهاي درشت عرق رو پيشونيش و پشت لبش خودنمايي مي کردم يعني انقد از 

 بيماري پروا ناراحت بود

 علتش؟

 

 ــ من بايد برم ساشا جان

 

 _ برو قربانت داداش

 

 عقب گرد کردم و بسمت پارکينگ بيمارستان رفتم تا برم خونه.

 

 .پروا

 

 دلم شديدا درد مي کردوبزورنفس مي کشيدم

 خورد و دکترجوون اومدداخل چندتقه به در

 _ سالم
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 لبخندي به روم پاشيد.

 ــ خوبي پروا جان

 

 لبخند بي جوني بهش زدم

 

 روي تخت نشست و زل زد بهم

 خجالت زده نگاهمو دزديدم که گفت

 ـ  ساشا شوهرته؟

 

 نفس عميقي کشيدم و چيزي نگفتم

 

 ــ امروز مرخص مي شي.

 

 يه کاري کن من فرار کنم. _

 

 گشاد چشماش و که ديدم

 نگاهم ودزديدم 

 ــ يعني چي؟

 

 آرش توروخدا _

 

 

 

روسري رو پايينتر اوردم و سعي کردم توجه اي به دردم نکنم قدمهامو بلند تر 

 برداشتم بايد مي رفتم شيراز 

 

 ــ خانم ببخشيد

 

 برگشتم سمتش

 

 ؟_ بله
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 ؟ــ  اين آدرسو بلدين

 

 تم دوتاخيابون اونطرف بود با لبخند کاغذو از دستش گرف

 هوا تاريک بود و من يکم ترس و تودلم حس مي کردم،

 _ دوتاخيابون جلوتره.

 

 تشکري کرد و تا به خودم بيام پارچه ي سفيد جلوي دهنم گذاشته شد

 نيمه هوشيار بودم

 بازوي بزرگي دورکمرم حلقه شد و من واززمين بلندکردم

درماشين اومد و بعد منو پرت کرد تو  ده دقيقه بيشتر طول نکشيد که صداي

 ماشين

 سردرد گرفته بودم ولي گيجتر ازاون چيزي بودم که چشمام وبازکنم

 

 ــ  همينه؟

 

 ــ آره خودشه از دم بيمارستان دنبالش بودم.

 

 ــ زنگ بزن به اتابک.

 

 يعني چي چرابايد من و تعقيب مي کردن.

 

 چندبارپلک زدم ولي نتونستم چشمامو باز کنم

 راه افتادن ماشين وحس کردم

 دل دردم که داشتم

 بوي عرق تو فضاي با بوي سيگار پخش،شد ومن به خس خس افتادم،ک

 صداي تگرگ و بعد ريزش بارون هم مي شنيدم

 ولي انگار فقط پلکهام قصد بازشدن نداشتن

 سعي کردم پامو تکون بدم که هردوتاشون اروم چيزي گفتن و غرق خنده شدن

 ي يکي شون رو حس مي کردمنگاه خيره 

 ــ المصب چه تيکه اي هم هس

 دومي ريزخنديدـ
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 ــ من ميميرم براي اين تکيه

 سعي کردم عادي نفس بکشم و صدام بلندنشه

 ــ اين مال کجاست.

 

 ــ چه مي دونم مي گن مال پاريسه

 باشنيدن ا

 سم پاريس گوشام و تيز کردم

 يش من وازخود بي خود کرد!ــ اي جون وقتي باهاش حرف مي زدم چشاي اب

 پيچيدن ماشين باعث شد بيفتم پايين 

 مرد خم شد ودست انداخت دور شونهام وبلندم کرد

 حالم شديدا بدبود و داشتم باالمياوردم.

 .ـ شيطونه ميگه يه بهونه ي براي فرهاد بيارم و بزنيم به چاک

 ــ شيطونه غلط مي کنه تيکه تيکمون مي کنن 

 ذشته بود که الي چشاي خستم رو بازکردمچنددقيقه اي نگ

 باديدنش که زل زل نگام مي کرد عرق کردم

 سبيالي پرپشتي داشت و يه خط انداخته بودگوشه ي ابروش

لبخند کريهي زد و دندوناي زردش مشخص شد دستشو درازکرد سمتمو گونهامو 

 نوازش کرد

 با چندش گفتم:

 _ دستتو بکش

 

 قهقهه اي زد وگفت

 فنچ خانم ــ جوجه اي

 

 اخم کرده زل زدم بهش که دومي که جثه ي ريز تري داشت گفت:

 ـ بخورمت

 کثافتي گفتم و دندون قروچه کردم که هردوتا خنديدن

 

 _ چرا داري ميخندين آشغاال؟

 زل زل نگاهم کردن و جون غليظي گفتن

 ترسيده بودم که حس کردم ماشين وارد خونه اي شد.
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منو باز کرد و مرد قدبلند چنگ انداخت به يقم  ماشين که متوقف شد در سمت

 ومنو ازيقه کشيد.

 _ دستتو بکش.

 زر نزن جوجه.–

 دست وپا زدم.

 _ ولم کن.

 انگار اين احمق خفه نميشه!–

 روي دست بلندم کرد.

 جيغ زدم:

 _ولم کن لعنتي.

اوني که جثه ي کوچيکي داشت محکم زد تو دهنم که شوري خون رو حس 

 کردم.

نش روي ماسه ها اعصابمو بهم ريخت وارد يه سالني شديم که صداي کشيده شد

 پارس سگ اومد

 اونقد ترسيدم که داشتم سکته مي کردم.

 دست خودم نبود شديدا ترسيده بودم افتادم به هق هق.

 _ ولم کنيد لعنتيا کي هستيد با من چيکاردارين؟!

 انداختم روزمين که باز پهلوم تيرکشيد بادرد ناليدم:

 خ._ آ

 صداي پارس سگ بيشتر شد که جيغ زدم:

 _ من مي ترسم.

 صداي قدمهاي محکم و صداي رسايي:

 جيسون بشين.–

 صداي سگ متوقف شد.

 اين همون دختره ست؟–

 بله رييس خودشه.–

 سرمو باالاوردم و زل زدم به چهره ي جذابش

 تا نگاه منو ديد لبخندي تحويلم داد وگفت:

 محشره.–

 ه اومد جلوي روم زانو زد و با دست چونمو باالآورد:متعجب نگاهش کردم ک

 هميشه انتخابهاي من تک بوده وهست.–

 _ منو چرااوردين اينجا.
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 بسمت مبل رفت و گفت:

 الهه ي من.–

غش غش خنديد و سر سگشو بوسيد باحالت چندش بينيمو که جمع کردم و عوق 

 زير لبي زدم

 تيزبينانه نگام کردوگفت:

 الهه ي من...–

 

 الهه کيه من پروام._ 

 بلندخنديد:

 تو پروا والهه ي مني.–

 _ چي ميگي تو اصال کي هستي.

 دستشو رو سر سگش کشيد:

 من عمادم بهم ميگن فرهاد.–

 منتظر نگاهش کردم که ادامه داد:

 اومدم دنباله الهه اي خودم.–

 ناليدم:

 _ بخدااشتباه گرفتيد من بدبخت تازه ازبيمارستان مرخص شدم.

 د:تاي ابروشو باالدادم ونگاهم کر يه

 تو همه چيز مني.–

 غرزدم:

 _ مرتيکه رواني اصال معلومه توچي داري ميگي؟

 قهقهه اي زد وگفت:

 عاشق زبونتم.–

 ناخودآگاه الل شدم اين منو ازکجاميشناخت؟

 اومد سمتم و نشست کنارم:

 بهم نگاه کن.–

 دوست نداشتم بهش نگاکنم اين کم داشت انگار

 فس عميقي کشيدم و زل زدم به پارکتهان

 چونمو باالآورد و گفت:

 دستهاشو ببنديد.–

 بيشعور من باتوچيکاردارم اخه. _

 مرد قدبلند تويه چشم بهم زدن طناب پيچيد دور دستم و زيرگوشم گفت:
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 تقال نکن.–

 عمادياهمون فرهاد خم شد سمتم که خودمو کشيدم عقب.

 نگهش دار.–

 ر نکن بدم مياد ازت._ کثافت نکن بيشعو

 بوسه ي تلخش از مزه ي يه قهوه ي اسپرسو هم تلختربود نشست گوشه ي لبم.

 عوقي زدم وگفتم:

 _ خدا لعنتت کنه.

باز عوق زدم که خنديد خدمتکار جووني نزديک شد و سيني رو گرفت سمتش 

 وگفت:

 دکترگفتن قرص اعصابتونوميل کنيد.–

 شماي گردشده زل زدم بهش...يه نفس قرصشو باالانداخت که من باچ

 

 ــ بهم نگا نکن که ميخورمتا

 

 _ بي جا مي کني مرتيکه روان پريش.

 

 قهقهه زد

 ــ توهرچي بگي باز عشق مني خانومم!

 

 باتعجب نگاهش کردم وگفتم:

 _ درست حرف بزن.

 

 با پشت دست کشيد روي صورتم که غرزدم

 

 ــ بي ريخت دستتوپس بکش!

 

 

 ساشا

 

 ماها؟!_ چي مي گين ش

 آرش پووفي کردوگفت
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 ــ  مي گن مرخص شده

 _ ارش اون روي سگ من و باالني اريد کجاست پروا؟

 

 ــ داداش ميگم مرخص شده 

 

 مشتم و روي ديوار زدم وگفتم:

 _ لعنت به من

 

 ــ آروم باش.

 

چنتا نفس عميق کشيدم و راه افتادم سمت راهرو ،دکترمعالج و که ديدم و ايستادم 

 جلوش

 امرتونــ 

 

 _ شوهر خانم نيک هستم همسر من بستري بودن چطور مرخص شدن.

 

 دکتر شونه اي باالانداخت وگفت؛

 ــ ايشون مرخص شدن نبايد که همه رو خبر کنيم!

 اخم کرد

 _ من هرکسي نيست

 دکتر پوزخندي بهم زد و راه افتاد سمت اتاقش،

 با سرعت از بيمارستان خارج شدم و رفتم سمت خونه 

 م زنگ خورد که توجه اي نکردمگوشي

 بارسوم که زنگ خورد برداشتم و نگاکردم

 " " شيخ قدوس

 پوفي کردم ، و جواب دادم

 بالحن عربيش گفت:

 ــ سالم ساشاجان

 

 _ سالم شيخ

 

 ــ ماموريتت و متوقف کن پسرم
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 متعجب گفتم :

 _چرا

 عماد خودش دختره رو شکارکرده پسر جان.

ريعا خم شدم از داشبور اسپري آسمم رو برداشتم و حس کردم نفسم بنداومده س

 تکونش دادم سه بار اسپري زدم تو دهنم تانفسم جااومد

 ساشاجان پسرم تماس برقراره؟

 سعي کردم عادي باشم

 _ ادرس عماد و برام بفرستيد

 

 ـعماد خودش باهات تماس مي گيره

 _ ممنون شيخ

 

 يل دادع شدــ پوال رو برات مي فرستم محموله ي هم تحو  

 

 تا تماس قطع شد با دست روي فرمون ضرب گرفتم ،

 شقيقه هام و فشار دادم و زل زدم به جلو؛ هميشه از انتظارمتنفر بودم.

 شماره ي ناشناس روي،صفحه ي گوشي خودنمايي مي کرد

 مي ترسيدم از حرفايي که قرار بود بشنوم.

 _ الو

 

 _)سرفه ي کوتاه( سالم

 

 پس عماد بالخره بهم زنگ زده بود،صداي مردونه اي بود،

... _ 

 _ما شخص موردنظر رو پيداکرديم.

 

 غرزدم:

 _ اين مأموريت من بود نه شما!

 

 خنده ي بلندش داشت شقيقه هام و، منفجر مي کرد.

 گوشي رو ازگوشم، فاصله دادم ومنتظر موندم خنده ش قطع بشه.

 دگي مي کنه._به شيخ قدوس نگفتي بودي اين دختره تو خونه ي تو زن
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 نفس عميقي، کشيدم و گفتم:

_ اين به خودم و محدوده ي اختيارات خودم،  بستگي داره مي فهمي که چي مي 

 گم؟

 

 بازخنديد، پوفي کردم و منتظرموندم.

 _به خدا اين بهم نزديک شه انقد جيغ مي زنم کل پليس هاي شهر بريزن اينجا

 

 متعجب به صداي زنونه ش گوش، کردم و گفتم:

 اين صداي کيه؟ _

 

 ؟_ لعنت به همتون،من الهه نيستم، من پروام چرا نمي فهميد شماها

 

 _عماد به خداوندي خدا باليي سرش بياد مي کشمت.

 

 پروا"

 

 چرخيدن سگ سفيدش با خال هاي سياه دورم حس کردم قلبم ايستاد،

 از ترس سر انگشتهام يخ کرده بود و قلبم مي لرزيد.

 :زديک شد جيغ بلندي کشيدم و گفتمدماغ سگ که بهم ن

 _ تو قرصهات رو نخوردي اين مي شه آدم ربايي سگت رو ازم دور کن.

 

انگشت هاي بلند ومردونه اش رو دور ليوان حلقه کرد و يک دور چرخوند وبا 

 لبخند زل زد بهم:

سينه م شديدا باال وپايين مي رفت و حس اين که يک جايي از بدنم قراره زير 

 هاي اين سگ قراره بگيره من رو تا مرز سکته مي برد.دندون 

 

 _جيسون بچرخ.

 همين حرفش کافي بود که سگ دوباره دورم بچرخه.

 

 اشکهام ريخت و با درد ناليدم:

 _ چطوري مي تونيد با من اين کارو بکنيد ، من تازه ازبيمارستان مرخص شدم.
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 _دخترجالبي هستي ! اسم قشنگي هم داري،"پروا"

 

 اريد من برم من چه هيزم تري به شماها فروختم._ بذ

 

 مرد قد کوتاه کنارم زانو زد و زير گوشم از بين دندوناي چفت شدش گفت:

 _ صداي نحست رو ببر دخترجون!

 

 بالجبازي نسبتا داد زدم:

 _ نمي برم مثال قراره چه غلطي بکني ؟ هان ؟

 

 رو تکون داد،به عماد نگاه زير چشمي انداخت که عماد نامحسوس سرش 

 

 _ بدم مياد از تو واون ارباب روانيت.

 

 با ضربه اي که خورد زير چشمم نفسم يک هان قطع شد،

تمام عضالت فک وگونه م منقبض شد، ترس از ضربه بعدي باعث شد، 

 آدرنالينم باالبزنه و خس خس کنم.

پلک ام رو که از درد فشار دادم دردش دو برابر شد و خيس شدن گونه م رو 

 حس کردم اشکهام مي ريخت و من از درد الل شده بودم.

 پشت سرهم پلکم لرزيد و من فقط تونستم هق هق کنم.

_اينم سزاي نافرمانيه دفعه ي بعد مجازات بدتري در راهه مي فهمي که چي مي 

 گم؟

 

اگه حرفي مي زدم مطمئنا اين مردک رواني بهم رحم نمي کرد، ترجيح دادم 

 ا باليي سرم نياد.زبون به دهن بگيرم ت

 يهو ذهنم پرت ساشا شد،

 پوزخندي به مردفرصت طلب و انتقام جوي زندگيم کردم وسري تکون دادم.

 ساشا هم لنگه ي عماد، با تفاوت اين که اون درصد ديوونگيش کمتربود.

 

 ""پروا
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چشم چرخوندم توي اتاق، هيچ کس نبود پوفي کردم و خودم و کشيدم سمت آيينه 

 وشه ي اتاق، چشمم خورد به صورتم شوک زده مات موندم!بزرگ گ

 بسم هللا . 

 گونه م ورم کرده بود و چشمم سايزش ريزتر شده بود.

 يه شيار باريک خون هم خشک شده بود.

 دستم رو گذاشتم روش که آخي کردم و غرزدم:

 لعنت به همتون. _

 خ خداسرم رو خاروندم و گوشه اي کز کردم، حموم هم نرفته بودم آ

چشمم که به در افتادم فکري تو ذهنم جرقه زد دويدم سمتش که با بازکردنش، 

متوجه حموم شدم قسمت اولش پر از وسايل آرايشي و بهداشتي بود دوتا حوله 

 هم بود.

قسمت دوم کامال شيشه کاري بود و يک وان بزرگ بود که دور تادورش انواع 

 شامپو وصابون گذاشته شده بود.

 فتم وتند تند مشغول در آوردن لباسهام شدم و پريدم تو وان،اخ جوني گ

آب گرم که مي خورد رو پوستم حس خوبي بهم دست مي داد، نگاهي به پهلوم 

 کردم، جاي لگد ساشا کامال کبود وخون مرده شده بود.

 لبخند پت وپهني زدم وگفتم:

 _آخ قلم پات خورد شه.

 

 رو پوشيدم و از حموم اومدم بيرون.يکم تو وان موندم ووقتي خارج شدم حوله 

بيرون اومدن من همزمان شد با ورود شخصي به داخل اتاق هيني کشيدم و حوله 

 .رو محکم نگه داشتم

 مرد قدبلندي که منو آورده بود جيغ زدم:

 _ برو بيرون 

 

 جوني گفت واومد سمتم سيني رو گذاشت رو تخت که گفتم:

 _ گمشو بيرون

 

 ت در اما به جاي بيرون رفتن درو قفل کردبي هيچ حرفي رفت سم

 متعجب زل زدم بهش و دستام و روي حوله محکم کردم.

 ريش پرپشتش رو خاروند وگفت:
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 _خودت رو پر پر نکن صدا بيرون نميره

 

عقب عقب رفتم و اون اومدجلو، روي تخت افتادم که از فرصت استفاده کرد 

 وچمباته زد روم

 ارشده بود ناليدم :از زور هيجان نفسهام صدا د

 _ پاشو گنده بک از روم،  آخ پهلوم

 

ريشش که خورد به گردنم جيغي زدم و تقال کردم از زيرش دربيام و همزمان 

 اشک هام مي ريخت،

 هق هق کنان گفتم:

 _ هرچي بالست،  سرمن مياد تورو به خداوندي خدا قسم پاشو .

 

 مرد بلند خنديد و دست محکمش رفت سمت حوله م،

 مم به سيني غذا افتاد بدون تعلل ليوان رو برداشتم و کوبيدم تو سرش،چش

 آخي گفت و من فرصت در رفتن از زيرش رو پيداکردم.

گيج زل زد بهم و حمله کرد سمتم جيغ بلندي زدم که قفل در چرخيد و قامت 

 حيرت زده ي عماد ظاهرشد.

 نگاهش چرخيد بين حوله ي تنم و پاهام و مرد هيکلي

 بره اين جا؟_چه خ

 

 از دادش شديدا ترسيدم و با گريه گفتم:

 _ اين...

 

 _احمق تو اين جا چيکار مي کني؟ در چرا قفل بود؟

 

 مرد هيکلي من من کنان گفت:

 _رييس من...

 

 _ببر صداتو 

 

دستش رفت سمت شلوارش و من باديدن ُکلت توي دستش از ترس خفه خون 

 گرفتم.
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خوني که پاشيد روي ديوار پشت سرم و من  ماشه رو کشيد و...صداي مهيبش و

 رو پاهام افتادم پايين .

 

از ترس افتادم به سکسکه، ديدن اون همه خون روي ديوار بااون حالتي که 

 پخش شده بود.

زل زدم بهش که افتاده بود زمين و سرش که پر ازخون بود يه راست تير 

 خورده بود وسط پيشونيش.

دم و دويدم سمت سرويس، عق زدم و باال هجوم همه چي و تو گلوم حس کر

 آوردم .

 بوي خون حالم رو بدتر مي کرد اومدم بيرون و سر خوردم کنار ديوار .

عماد ترسيده سمتم اومد، و زير بازوم رو گرفت و کمک کرد از اتاق خارج 

 بشم.

اول فقط اشک ريختم، اما چند دقيقه نگذشته بود که صداي گريه م اوج گرفت و 

 وبيده م رو سينه ي اين مرد رواني.بامشت ک

 _ نرگس يه ليوان آب قندبيار.

 

 ؟_ چي ازجونم مي خواي قاتل

 

 با لذت زل زد بهم که گريه م شديدتر شد.

دستم رو گرفت و دنبال خودش کشيد وارد اتاق مجللي شديم که يه تخت دونفره 

د و خوربا رو تختي قهوه اي داشت يک سمتش ميز و صندلي شيکي به چشم مي 

 پرده هاي قشنگي.

 من و رو تخت نشوند و با فاصله ازم نشست.

 

 من صداي هق هق خفيفم ميومد که آروم گفت:

 تازه دانشگاه قبول شده بودم، ترم اول .

يه روز اتفاقي يه دختر مهربون و ديدم، به کسي برخورد و وسايلش ريخت 

 پايين، چشاي آبيش منو غرق کرد .

 م.من يه پسر پولدار بود

به مامان که گفتم کلي خوشحال شد،دختر و تعقيب کردم و آدرسشون روپيدا 

 کردم.

 اما چيکارکردن باهام؟
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 گفتن اين دختر نشون کرده ي پسرعموشه!

 داغون شده بودم حتي اجازه ندادن من با الهه ي خودم حرف بزنم،

 رفتم پاريس...

 خم شد و يه پاکت انداخت جلوم.

 _ بازش کن!

 

 ش کردم که چشمم خورد به عکس هاي رنگارنگ خودم،با ترس باز

 نفسم ايستاد.

 

 متعجب بهش نگاه کردم که گفت:

 _عشق منه اين دختر

 

 نگاهش شيشه اي بود ،اشک ها رو مي ديدم.

 _ تو عاشق من شدي!؟

 

 خنده ي آرومي کرد و گفت:

_من مرد سالمي نيستم و اختالالت رواني زيادي دارم، ولي اين مرد با همه 

 وجود عاشقته.

 نگاهم و روي اجزاي صورتش چرخوندم.

 من عاشق کي بودم ؟ بين اين همه شخصيت تو زندگيم من عاشق کي بودم؟!

 کامران؟

 ساشا؟

 کي؟

 عاشق کامران نبودم، مطمئن بودم که نيستم.

 ولي، اين مرد خشن با اين چهره ي نه چندان قشنگش چراعاشق من شده؟

 نهونش کردن؟اين کي بوده که خانواده م پ

 ؟يعني عامل اين همه بدبختيش منم

 

 ساشا"

 

پيچيدم تو جاده ي فرعي،باز مکرر گوشيم زنگ مي خورد..تماس و وصل کردم 

 که زود گفت:
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 : خودت رو برسون عجله کن!

 

 از اين همه دردسر حالم ديگه داشت بهم مي خورد 

 فرمون رو چرخوندم و روندم بسمت ...

 آهنگي پخش مي شد

 روي گونه هام يه يادگاريه اشک

 اشک جزو زندگيمه خيلي عاديه

 اشک همدم چشاي بيقرارمه

 اشک مرحم غمهاي گنگ و مبهمه

 اشک يعني من دلم گرفته ازهمه

 اشک يعني جاي من تو زندگيت کمه

 اشک حرف بي صداي قلب خستمه

 اشک حرف عشقه حرف غربت وغمه...

 سوختن چشام رو حس مي کردم

 دادم که باد بخوره تو صورتم،شيشه رو پايين 

 من از پروا انتقام گرفتم االن اين حس درد چي بود که تو وجودم پيچيده بود؟

 يعني من به خواهر قاتل هانيه عالقه مند شده بودم?؟ اين امکان داشت؟

 نه نداشت،ولي پروا...

 مماشين که ايستاد خم شدم از داشبورد پوشه رو درآوردم نگاهي تو آيينه به خود

انداختم و دستي روي لباسم کشيدم،يه کت و شلوار نفتي باپيرهن زرد و کراوات 

 قرمز.

 بدک نبود؛ عينکم رو با نوک انگشت سبابه باالتر دادم و از ماشين پياده شدم.

مامور جلوي در با ديدنم مشکوک نگاهم کرد که توجه اي نکردم و وارد 

 ساختمون اصلي شدم.

 وارد شدم.اتاق سرهنگ و پيدا کردم  

 همه دور ميز نشسته بودن که با ديدن من از جاشون بلند شدن،

احترام نظامي به سرهنگ کردم،  و بقيه رده هاي پايين تر به من احترام نظامي 

 گذاشتند.

 

 سرهنگ بالبخند گفت:

 _جناب سرگرد راستين، يکي از ماموران موفق ما.
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 لبخندش رو، بي جواب نگذاشتم و گفتم:

 ين جناب سرهنگ_ لطف دار

 

 سرهنگ پروژکتور رو روشن کرد و عکس ها رو نشون داد

عکس يه پسري با ريش و سبيل و فيس نسبتا جذاب،  موهاي لختي داشت 

 وپوزخندي گوشه ي لبش جا خوش کرده بود.

 

_ اين عماده عماد بهادري ملقب به فرهاد چشم قشنگ، پدرش يه شخص مهم تو 

ي داره و اين حوالي خبر رسيده برگشته ايران و سياسته اما پسرش اختالل روان

 دنبال شخصي مي گرده

 ..عماد ،پروا

 سروان ماکان عابدي

 چشمم که به ماکان خورد متعجب سرهنگ و نگاه کردم که گفت:

 _ماکان پسره منه!

 

 سري تکون دادم و باز ادامه داد:

 _ما دنبال مهره ي سوخته ياهمون عماديم.

ن نفس راحتي کشيدم و اومدم بيرون هيچ کس منو تاحاال جلسه تموم شده بود و م

 بالباس پليس نديده بود

 سوار ماشين شدم که صدا پيچيد:

 _جناب سرگرد عماد و گروگان از کشور خارج ميشن.

 

 ترسيده با يه تيکاف روندم بسمت عمارت 

 يک بوق دو بوق سه بوق...

 _بله؟

 

 _ بي شرف دستت به پروا بخوره آتيشت مي زنم.

 

 قهقهه زد:

 _پروا باهاش خداحافظي کن
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 _ زنده ت نميذارم مطمئن باش.

 

 بوق ممتد خبر داد که گوشي و قطع کرده.

 عمارت بزرگي بود .

 

 رفتم جلوتر که مرد هيکلي گفت:

 _چي مي خواي؟

 

 هيکل من دست کمي از اون نداشت فقط من اونقدر چاق نبودم.

 فکرام رو پس زدم.

 

 _ اومدم ديدن اربابت

 

 زير چشمي نگاهم کرد و گوشيش و درآورد.

 تااون حرف زد من تکيه دادم به در.

 

 _راه بيفت

 

 پوزخند زدم:

 گروگان که نگرفتي _

 

روي جاده ي شني راه افتاديم تا رسيدم به عمارت، سگي سفيد و خال خالي 

 اومدجلو وچند تا پارس کرد .

 

 زير لب گفتم:

 _ چخه"

 

 اد افتاد روي مبل نشسته بود و سيگارمي کشيد:وارد که شديم چشمم به عم

 _پا رو دم شير نذار

 

 پوزخند زدم:

 من هرجا پام رو مي ذارم دم شيره ، چه دم بلندي داره شيرما! _
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 بلند خنديد:

 _خوشم اومد ازت

 

 پوزخندي بهش زدم وگفتم:

 _پروا کجاست؟!

 

 _جاي بدي،نيست!

 

 ده بود، بي تعلل دويدم سمتش.دربازشد وپروا افتادداخل، چشمش ورم کر

تاچشمش به من افتاد خودش و پرت کرد تو بغلم و هق هق کرد دستم رو حلقه 

کردم دور کمرش و چونم و گذاشتم رو موهاش، صورتش رو سينم بود وحس 

 کردم پيرهنم خيس شده چونش رو باال آورد ،

 ماتم چشماي درياييش موندم و زمزمه کردم  :

 _پروا

 

 هق هق کرد:

 _ ساشا

 

 _ جان دلم خانومم نبينم اشک هاتو

 صداي بلندخنده ي عماد و بعد صداي قدم هاش.

 فيلم هندي قشنگيه.

 چپ چپ نگاهش کردم، که اومد پشت سرم.

 بعدهم حس کردم نخاعم سوخت و...

 

 پروا"

 

 تا زمين افتاد جيغي زدم و گفتم:

 _ رواني چيکارش کردي؟

 

رد با حالت زاري روم رو برگردونم که زانو زد جلوم و صورتش رو جلو آو

 پنجه ش قفل چونه م شد و بوسه ي تلخش نشست کنج لبم.
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 زير فشار اين همه درد اشک هام سر خورد و باگريه گفتم:

 _ ولم کن.

 

 _نرگس لباسارو تنش کن

 

 نرگس سمتم اومد که جيغ زدم:

 _ بهم دست نزن

 

 ماشه رو کشيد و باالسر ساشا ايستاد.

 هومن رو چطوري کشتم. _ ديدي که

 

 ترسيده گفتم:

 _ مي پوشم

 

 لباسام رو تند عوض کردم و اومدم پايين.

 ساشا رو روي صندلي بسته بودن وچشمش ورم کرده بود.

 

 با درد ناليدم:

 _ توروخدا ولش کن!

 

 پوزخندي زد وگفت:

 _راه بيفت

 

 سوار ماشينش شديم و رفتيم.

گاردهادورمون رو محاصره کرده بودن و نيم ساعت بعد توي فرودگاه بوديم،بادي

 من از هيجان ضربان قلبم باالرفته بود.

نمي دونم چطور شناسنامه و پاسپورتم دست عماد بود روي پيشخوان گذاشت و 

 مامور پيشخوان بالخندي گفت:

 _سفرخوبي داشته باشيد خانم.

 

 دلشوره ي عجيبي چنگ انداخت به قلبم و شماره ي پروازمون خونده شد
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 ازترس تامرز سکته پيش رفته بودم،

 يعني واقعا داشتيم مي رفتيم؟ اين امکان نداشت.

 چنتا نفس عميق،کشيدم و منتظر عکس العمل عماد موندم 

 _بريم.

 

 _ من نميام

 

 پوزخندي بهم زد و دستي رو کت مارک دارش کشيد و زمزمه کرد:

داداش نکبتت رو _ کاري نکن به اين مخ خرابم بزنه جون تو و ساشا و اون 

 بگيره.

 

 زمزمه کردم:

 _ پويا

 

 _مث بچه ي آدم راه بيفت.

 باترس و لرز پشت سراين مرد رواني راه افتادم.

 وارد هواپيما شدم و من کنار پنجره و اون طرفم عماد نشست.

 زل زد بهم که زيرنگاهش معذب شدم و روم رو کردم طرف پنجره.

عصبي شدن عماد از نفس هاي عميقش  صداي گريه ي بچه اي خيلي زياد بود و

 معلوم مي شد.

 افکارم رو پس زدم و منتظر بقيه اتفاقات موندم.

 دست خودم نبود.

 چشم هام تار مي ديد و تک تک افراد زندگيم رو از خاطر گذروندم.

 ساشا،کامران،مامان،پويا،صحرا،خاطره و آرش

 چه درد عميقي تو قلبم بود.

 و چقدر من بيچاره بودم.

 هق خفه اي کردم که زير گوشم زمزمه کرد: هق

 باهام راه بيا توملکه ي مني _

 

 حالم ازخودش وچرندياتش بهم مي خورد.

ناخودآگاه ياد بچم افتادم که به طور کل ازيادم رفته بود،لبخندبي جوني زدم که 

 ازديد عماد دورنموند 
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 :انگار براي اون لبخند زده باشم که اونم لبخندي بهم زد وگفت

 _فداي خنده هاتم.

پوفي به اين افکار ماليخولياييش زدم و رفتم تو فکر بچه اي که از خون 

 ساشاست وتوشکم من بود .

 آخ خدا هميشه آرزوي مادرشدن داشتم.

 

 چشمام و بستم تا يکم گرم بشه، دلم هنوز شور ساشاروداشت.

 بچم دوماه شده بود؛  لبخندي زدم وسعي کردم بخوابم.

 _ الهه

 

 وابي ندادمج

 _الهه ي من؟

 

 بازجوابي ندادم که زمزمه کرد:

 :بيدارشو رسيديم.

 

چند بار پلک زدم و که هم زمان شد با فرود هواپيما کيسه رو برداشتم وجلوي 

 دهنم نگه داشتم تا عق نزنم،

 دستام يخ کرده بود که سرخلبان فرود هواپيما رواعالم کرد:

 نسه _ فرود هواپيما ايران به خاک فرا

پوفي کشيدم که دستمو گرفت با خشونت دستم و از دستش درآوردم و روي پاهام 

ايستادم اونم پشت سرم ايستاد ازپله ها پايين اومدم که هواي سرد پاريس خورد 

 تودماغم چندبارعطسه کردم که....

 

 

 ساشا"

 

آرنجش که خورد تو کمرم از درد آخي گفتم وسط سينم ضربه ي سنگيني خورده 

 .بود

نفسهام صدادارشده بود و آه وناله مي کردم که با کلت باالسرم ايستاد وماشه رو 

 کشيد.

 چشمام و محکم فشار دادم که صداي مرد هيکلي اومد.
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 _نگفت بکشيش احمق

 

 _ بايد بزنم بکشمش

 

 _احمقي خب

 

 صداي خنده هاي جفتشون اومد.

 با رديابي که تو دندونم بود تايپ کردم:

 .عمادم.ادرس.رو.گذاشتم.تو.پوشه ي.جنايي.خودت.رو.برسون_ من.تو.عمارت

 صداي جروبحث هردوتا مرد و بعد پرت کردن شيشه ي آبجو

يک راست خورد تو قفسه ي سينم که تند تند پلک زدم و از درد پاهام و جمع 

 کردم.

 _ بازکنيد من و

 

 _آخ آخ ، ترسيدما .

 

 قهقهه زد

 تفي انداختم سمتش و گفتم:

 شه جفتتون و مي کشم . _ دستم باز

 

 _ زر نزن ديگه

دندون قروچه اي کردم و سعي کردم حرفي نزنم يه ربع نگذشته بود که صداي 

 :آژير پليس اومد، مرد اولي گفت

 ممد پليس :

 

 :دومي شوک زده تفنگشو سمتم نگه داشت

 _اول به حساب اين کثافت برس.

اول ترسيده شليک کرد  که عوقي زدم و خون از تودهنش بيرون ريخت، مرد

 سمت ماکان که تير خورد وسط قلبش.

 

متعجب به ماکان زل زدم که لبخندي بهم زد ودستش و دراز کرد سمتم اشاره اي 

 به طناب هاکردم و با دردناليدم:
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 _ بازشون کن

 با چاقوي توجيبش بازشون کردو لبخندي بهم زد

 لبخندش رو بي جواب نذاشتم و تشکر زير لبي کردم.

 گران گفتم :ن

 _ ببين شخصي به اسم فرهاد مجد ازايران خارج شده؟

 

 _عماد؟

 

 _ اره بجنب

 سري تکون دادو بي سيم زد.

 لگدي به جنازه ها زدم و طبق عادت باشست گوشه ي لبم رو پاک کردم.

 شقيقه هام رو فشاردادم و منتظرموندم که صداش بلند شد:

 آره خارج شده

 

 تم :آهي کشيدم و باعصبانيت گف

 _ لعنت بهت عماد

.... 

 روي نيکمت پارک نشست بوديم که گفت:

 _عاشق شدم

 

 با تعجب يک تاي ابروم و باال بردم:

 _عاشق کي؟

 

 _يه دختره اي فکرو ذکرم شده.

 بي خيال شونه اي باالانداختم :

 

 _برو خواستگاريش.

 

 :غمگين گفت

 _بابا مخالفه

 

 هت زن ميدن ديوونه.چرا ؟ تو پسر سرهنگي هرجا بري ب _
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 آهي کشيد:

 _ اسمش چيه؟

 

 _صحرا ،صحرانيک

 

 با تعجب گفتم:

 _ الکي ميگي

 

 _نه راست مي گم.

 

 مات حرفش موندم:

 _ يعني چي؟

 

 _کجاش تعجب داره االن؟

 سري تکون دادم که با سوظن پرسيد:

 _ مي شناسيش؟

 

 _ نه نه ابدا

 و يک نفس سر کشيد.آهاني گفت و ليوان رو از نيمکت پارک برداشت ،

فکرم رفت به پروا، آخ خدا چرا بايد مي بردنش، عماد لعنتي دلم مي خواست 

 خفه ش کنم.

.. 

 _همکار جديدت رو معرفي مي کنم.

 سري تکون داد و منتظر اين همکار فرانسويم موندم.

 _خانم ژاکلين اندرسون.

 

 به دختر چشم سبز نگاهي انداختم و يه تاي ابروم و بردم باال

 چه جالب .

 در عرض ده ثانيه آناليزش کردم که لبخندي رو لباش نقش بست
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_همکار جديد، تو  پيدا کردن عماد وگروگان بهت کمک مي کنه ،ايشون از 

 دايره ي جنايي هستن

 سري براي تحسينش تکون دادم که بافرانسوي غليظي گفت:

 گرد._ من شش روز زمان مي خوام که پيداشون کنم البته با کمک سر

 کالفه دستم رو بردم تو موهام و منتظر بقيه حرفش موندم.

 

 

...... 

 

 پروا

 

 

 نگاهي با شناسنامم کرد و با لبخند دندون نمايي گفت:

 _تولدته.

 

 شونه اي باال انداختم وزير لب زمزمه کردم :

 _ خب؟

 

 بلند خنديد:

 _من فدات بشم

 

 اداشو درآوردم وگفتم:

 دت و_ من فدات بشم ، جمع کن خو

 

 هردوتاابروش سوالي باالرفت و گفت:

 _جديدا خيلي پررو شدي

 

 _ خب که چي؟

 دستاش و توجيب شلوارش کرد وشب بخيري گفت.

 منم بي خيال روي تخت خوابيدم
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نمي دونم چندساعت گذشته بود که روشني هواي توي ذوق مي زد تاچشمم رو 

 اي اتاق پر بود ازباز کرد با يک دسته گل بزرگ رز قرمز روبرو شدم کل فض

 بوي عطر رز قرمز.

 

لبخندي زدم و زل زدم به گل ها انقد خوشگل بودن که نمي تونستم ازشون چشم 

 بردارم ،

در باز شد و هيکل چهار شونه ي عماد ظاهر شد ناخودآگاه اخمي کردم و روم 

 رو ازش گرفتم که با صداي آرومي گفت:

 _پروا جان

 

 پوزخندي بهش زدم و گفتم:

 اصال پروا نيستم.من  

 

 پوزخندي به حرفم زد و گفت:

 _به مناسبت تولدت مي خوام امشب ببرمت برج ايفل، شب کريسمس هم هست.

 

 شونه اي باالانداختم و گفتم:

 _ من جايي نميام

 

 _حرف آدميزاد حاليت نميشه فسقل بچه!

لبام و کج کردم و سري به عالمت تاسف براش تکون دادم که بي محابا اومد 

 وخودش رو پرت کرد روي تخت.

 _من

 خيلي خيلي

 ازت

 بدم

 مياد

 دست از سرم وردار

 

 تلخندي زد وگفت:

 *من به اندازه ي جفتمون دوستت دارم*
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 _ ببين جناب چيز اوم آهان جناب عماد خان من به شخص ديگه اي عالقه مندم.

 

 به پهلو دراز کشيد و دستش رو حايل سرش کرد وگفت:

 حر*وم*زا*ده؟_نکنه اون ساشاي 

 دندون قروچه اي کردم وگفتم:

 _ نه اصال

 

دستم رو گرفت سعي کردم پسش بزنم که نتونستم يه راست افتادم تو سينه ش  

 که لبش نشست کنار ريشه ي موهام باالي شقيقه م

 _ ولم کن بدم مياد ازت ولم کن.

 

م دبا مشت کوبيدم رو سينش که مات نگاهم کرد بيشتر حرصي شدم و سعي کر

 چنگ بندازم بهش که با ضربه ي که خورد تو دهنم به پشت افتادم روتخت،

 شوري خون رو توي دهنم حس کردم.

 بغضم رو قورت دادم و لبام رو روي هم فشار دادم که اشکهام نريزه

 _ عماد

 

ضربه هاي پشت سرهم به در اتاق. بيشتر از درد لبم، درد قلبم که باوجود 

 ذيت مي شدم.حاملگيم باز اين طوري ا

 دستگيره کشيده شد و متقابال دربازشد.

 دختر نگاه متعجبي به من و بعد خون لبم کرد وزمزمه کرد:

 _عماد چي کار کردي تو؟ زديش؟

 

 _ولم کن مينو

دختر که فهميدم اسمش مينوهه باسرعت اومد کنارم و نگاه عميقي به لبم کرد و 

 گفت:

 : احمق به تمام معنايي عماد واقعا که.

 

 عماد خودش و پرت کرد روي تخت و دستاش و زير سرش گره کرد:

 الهه ي خودمه مينو. 

 

 مينو کالفه وحرصي نفسش رو بيرون فرستاد وچشم غره اي نثار عماد کرد.
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دلگير ازهمه، پوزخندي به زندگي مسخره م زدم و بغض کرده زل زدم به 

 گلهاي صبح...

 اين حق من نبود.

،،، 

 شم نمياد._کولي لباس نپوش خو

 

شونه اي باالانداختم وارد اتاق شدم يه سارافون سفيد توري پوشيدم و يه کت 

چرم قهوه اي هم روش، يک کمربند کلفت وسطش بسته مي شد. موهام رو شونه 

کردم وازاد ريختم دورم يه کيف دستي کوچيکم برداشتم و يه جفت کفش مشکي 

 ه هاي مبلي داشت.که يه سگکه نگين دار سفيد روش مي خورد وپاشن

رژ رو لطيف روي لبهاي گوشتي م کشيدم و لبهام رو بهم ماليدم تا رژ پخش بشه 

 يه گيرموي چهار پره هم زده باال گوشيم و موهام رو زيرش چفت کردم.

 من بايد يه راه فراري پيدا مي کردم، بايد برمي گشتم پيش ساشا...

 ت:ازپلها پايين رفتم که عماد لبخندي بهم زد وگف

 _ مادام چه خوشگل شدي.

پوزخندي بهش زدم وچيزي نگفتم، که دستاش رو گذاشت لبع ي ميز وخم 

 شدطرفم

 _هوس چشيدن طعم پرتقال کردم!

 شوک زده گفتم:

 _ يعني چي!؟

انگشت سبابه اش رو، اروم روي  لبهاي گوشتيش کشيدو زبونش رو يه طرفه 

 کشيد رو لبش،

 ومدم.چشم غره اي کردم و منتظر موندش ا

 سوار ماشين بي ام وي مشکيش شدم و ژست خاصي روند بسمت برج ايفل.

خيابونها نسبتا شلوغ بودومن مشتاقانه بيرون رو نگاه مي کردم. شب کريسمس 

 بود و هرچي ادم بود، بيرون ريخته بودن.

 _تاحاالاومدي فرانسه!؟

 نوچي کردم وشونه اي باالانداختم که زمزمه کرد.

 _چه بهتر

 

 ابلوي بزرگي زده بود خيابان"رويال"روي ت
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روبروي رستوران ماکسيم، ايستاد ومث جنتلمن در سمت منو باز کرد و دستش 

 رو دراز کرد سمتم،

 پوزخندي بهش زدم وگفتم:

 _ ميتونم خودم

 لبخند کمرنگي زد و منو بسمت رستوران هدايت کرد.

 انقد فضاي داخلش قشنگ بود که من ماتش موندم.

ه دستش پشت کمرش بود و يک دستش روي شکمش تعظيم پيش خدمت، ي

 کوتاهي کرد و اسم شماره ي ميز رزرو پرسيد.

 عماد کوتاه جواب داد.

 پشت صندلي نشستم وکيفم رو گذاشتم روي ميز...

 

 نگاه مبهمي بهم کرد وزمزمه کرد

 _چي ميخوري؟!

 _ فرقي نمي کنه

 تو اين دوماه بارداري، کلي الغرترشده بودم.

 ذا که بهم خورد دلم ضعف رفت.بوي غ

 

 منم به تبعيت، منو رو برداشتم ونگاهي به اسم هاي عجيب و غريبش انداختم.

 

 پيش خدمت تعظيم کرد و به فرانسوي، گفت:

 !_چي ميل دارين

 

 عماد يه تاي ابروشو باالدادم وکوتاه گفت:

 _ سوپ پياز و کسوله

 

با چندش صورتم رو جمع کردم اسم سوپ پياز که شنيدم، که حالم بهم خورد؛ 

 وگفتم:

 

 _ سوپ پياز چيه؟

 

 خنده اي کردوگفت:

 _خوشمزه هست.
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 تا غذارو اوردن، من مشغول ديدن زدن رستوران شدم.

 

اصال باورم نمي شد ، که منم توي يک   کشور خارجي و تو بهترين رستورانش 

 منتظر شامم.

 

فتادم بغض بزرگي چسپيد به پوزخندي به خودم زدم و ياد مامان وصحرا وبقيه ا

 گلوم، که نفس عميقي کشيدم و باالرو نگاه کردم که اشکام نريزه

 

 شام و توي سکوت خورديم و پيشخدمت ميزو رو جمع کرد.

 

عماد يک چيزي توگوش پيشخدمت خوند، چنددقيقه نگذشته بود که ميز پر از 

 نوشيدنياي عجيب و غريب شد.

 _ميخوري؟!

 _ عوق

 

 ابجو خورد ومات من موند نگاهم رو دزديدم وگفتم:چنتا ليوان 

 

 _ گفتي ميريم ايفل؟

 

بلند شد، و پالتوش رو از دسته ي صندلي چنگ زد و چنتا تراول گذاشت روي 

 ميز.

 سوار ماشين شديم و رفتيم بسمت برج ايفل.

انقد شلوغ بود، که همه دستاشونو بهم گره زده بودن وحدودا ?تادايره دور برج 

 رست کرده بودن و با هر نورافشاني،جيغ مي زدن.ايفل د

 نگاهم که به رود سن افتاد، جيغ خفه اي کشيدم و گفتم :

 _ واي اونجارو

 _سوار قايق مي شي؟

 سري تکون دادم که کمک کرد سوار بشم.

 چنتا دختر و دوتاپسر هم سوارشدن.

 تاچشمم بهش افتاد باحيرت گفتم:

 _ تو ؟اينجا؟

 بود وباحيرت بهم نگاه مي کرداونم مات من مونده 
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 ساشا"

 

توي کشوي دومم،  دنبال پرونده ي گم شدن پسر ??ساله اي مي گشتم. که چند 

 تقه به در خورد و متقابال صداي آشنايي سالم کرد.

 توجه اي نکردم وباز مشغول گشتن شدم، ماکان اروم و شمرده پرسيد:

 ماکان:مشکلتون!؟

 

 شخص: خواهر من گم شده!

 

 شخص خاصي مشکوکيد؟_به 

 

 چندتا پرونده، گذاشتم روي ميز و مشغول برگه زدن شدم.

 _ اره جناب سروان من به شخصي به اسم ساشا راستين ...

 

بقيه ي حرفش رو انگار نشنيده باشم پرونده توي دستم مات موند، طبق عادت، با 

 انگشت شست کشيدم گوشه ي لبم که صدا باز گفت

 

 پيدا کنيد و اين شخص رو بندازيد زندان! _ مي خوام خواهرم رو

 

 ماکان متعجب گفت:

 _ شما مطمئنيد ساشا راستينه؟

 

دستم رو کردم تو جيب شلوارم و برگشتم سمتش، با انگشت سبابه دست راستم 

 عينکم رو باالدادم وتکيه دادم به ديوار.

 کوتاه نگاهم کردو روش رو کرد، سمت ماکان.

 ه زمزمه کرداماانگارتازه متوجه شد، ک

 : راستين؟

 

پوزخندي زدم و به سمت ميز  ماکان رفتم، روش نشستم و پام رو اويزون 

 کردم، ارنج دست مخالفم رو گذاشتم رو رون پام و بهش تکيه دادم.

 داشتيد مي گفتيد! _
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 پويا چشماش درشت ترشد، ولي سعي کرد خودش رو نبازه

 

 _ من از ايشون شکايت دارم!

 

 اونوقت؟ _ به چه جرمي

 

 _ گم شدن پروا!

 

 پلکهام رو روي هم انداختم، تامتوجه ي حالم نشه.

بازصداي در و بفرماييد محکم ماکان، دختر سعي در پنهون کردن موهاش توي 

 روسري مشکيش داشت.

 …نگاه اون قفل نگاه ماکان شد ونگاه ماکان بلعکس

پويا سنگر گرفت ماکان زود تر به خودش اومد و نگاهش رو دزديد، دختر پشت 

. 

 به ذهنم فشار آوردم تا بفهمم اينو کجا ديدم!

 ...زدن جرقه اي توي ذهنم وتکرار اسم صحرا، خواهرکوچيکتر پروا

 پويا زيرلبي رو به صحراگفت:

 :_مي موندي بيرون

 

 دختر بلعکس ارومي پروا با زبون تلخش پرخاش کرد

 _ما شکايت داريم اقا!

 

 مت خودم وگفتم:چهارتا انگشتم رو گرفتم س

 ؟_ از من

 

 _وا کي اسم شماروآورد اخه!؟

 

 _ روي درچي نوشته بود؟

 

 متعجب شدنش رو حس کردم، که گفت:

 _ سروان ماکان محجوب و..
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 از باالي عينک نگاهش کردم و؟

 

 _ خب؟

 چيني بين ابروهاش ظاهرشد و اروم گفت:

 _ سرگرد راستين!

 

 _ بعدش؟

 

 باپرخاش گفت

 اه انداختين چرا؟مااومديم شکايت اقا ش..ک..ا..ي..ت_بيست سوالي ر

 

 تلخندي بهش زدم وگفتم:

 _ اوني که قراره ازش، شکايت بشه يه پليسه، ميفهمي پليس!

 

پويا که تا اون لحظه آروم بود،  شبيه يه ببر زخمي حمله کرد طرف ميز و 

 محکم دستش رو کوبوند روي ميز وگفت:

 م!_پليسي که پليسي من شکايت دار

 

 شونه اي باالانداختم و رو به ماکان گفتم:

 _ شکايتش رو طراحي کن ارجاع بده به سرهنگ.

 

 ماکان دو دل دست برد سمت برگه و درشت نوشت

 "بسمه تعالي"

 

.... 

 پروا!

 

 مات نگاه دريايش موندم و زمزمه کردم

 _ دني؟

 

 دني هم متعجب، از ديدن من باشوک پرسيد

 _پروا؟تو؟اينجا؟پاريس!
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 با ذوق گفتم

 _ واي اخ جون.

 جفت ابروهاش رو باال فرستاد

 _ بيااينور بشين.

باترس از جام بلندشدم، چون روي آب بوديم جيغ خفه اي کشيدم و پام ليز خورد 

 و يه طرفه افتادم توي آب...

 عماد با دادگفت

 _پروا

رد ر سدني هم اخم کرده وباهيجان پريد لبه ي قايق که قايق متوقف شد، آب اونقد

 بود که تامغز استخونم اثر کردجيغ زدم

 _ کمک..واي ...يخ زدم.

 

 دني دکمه هاي پيرهنش رو تو يه چشم بهم زدن باز کرد و پريد تو آب..

آب رفت تو دماغم و دهنم و سعي کردم هوا رو ببلعم، ولي به جاي هوا فقط آب 

 هايدم شد.

 .دستام رو باالي آب تکون دادم که بتونم برم سطح آب

 چشمام سياهي رفت و گوشام سنگين شد

 

دست بزرگي، دور کمرم حلقه شد و فقط تونستم آبي که داخل ريه هام رفته بود 

 رو باال بيارم.

 

 _ نفس بکش پروا، نفس بکش!

 

 چشمام ناخودآگاه سنگين شده بود،  نمي تونستم باز نگهشون دارم.

 

يره ي هيکل عماد شدم، کشيده شدنم رو حس کردم؛ از بين چشماي نيم بازم، خ

 که با نگراني بهم خيره شده بود وچشماش از اشک برق مي زد.

 

 دني، دست هاي گره شده ش رو روي سينم گذاشت و فشار داد به طرف پايين.
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اونقدر دورم شلوغ بود، که سايه ي همه افتاده بود روم، نگاه خسته م رو باالدادم 

 .و نورافشاني هاي رنگارنگ رو نگاه کردم

 

 نفس کشيدن برام سخت شده بود. حس مي کردم، کل بدنم پر از آبه است.

دني دست انداخت دور شونه م ومنو تکيه داد به ستون، گردنم خم شد و روي 

 شونه ي چپم افتاد.

 چندبار پلک زدم تاخوابم بپره.

 

 عماد دست سردم رو بين دستاي گرمش گرفت وزمرمه کرد

 _پروا حالت خوبه؟

 

 مت مثبت تکون دادم،  که دني پاکت آبميوه رو به سمتم گرفت.سري به عال

 

 باخستگي زياد لبخندي بهش زدم، که آروم گفت:

 _ بخور فشارت افتاده.

 

دختر فرانسوي، با چشماي سبزش زانو زد کنارم. نگاهم که به صورت کک 

 مکيش افتاد، لبخندي رو لبم نشست.

 

 گفت:موهاي قرمزش رو پشت گوش زد و رو به دني 

 _ اقاي دکتر حالش چطوره؟

 

باشنيدن اسم دکتر، عماد متعجب خيره دني شد که با تمرکز سعي در گرفتن 

 نبضم داشت.

 _ با اين آب سرد، يه سرما خوردگي در پيش روهه.شما چي کاره ي پروايي؟

 

 عماد، از سوال بي وقت دني اخمي کردو گفت:

 _ همه کاره ش!

 

 :دني سوالي نگاهم کرد که گفتم

 _ قضيه ش مفضله.
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سري به عالمت فهميدن تکون داد و کمک کرد بلندشم، تعادل نداشتم وبهش تکيه 

 دادم .

 

عماد اخمش رو کشوند روي دست حلقه شده دور کمرم و سرم که روي شونه ي 

 دني بود.

 

 پودخندي زد وگفت:

 _جناب دکتر، خودمون مي بريمش.

  

 فت:دني لباش رو جلو داد و نچ نچي کرد و گ

 _حالش خوب نيست، مي بيني که!

 

 عماد دندون قروچه اي کردونگاهش رفته به افسر پليس که بافاصله ايستاده بود.

 

 نفس عميقي کشيدم و از سردرد پلکهام روي هم فشاردادم

 و ازضعف بدنم سست شد

 عماد باز پارازيت شد

 ـ  پروا آماده شو بريم

 دني يه تاي ابروش رو باال فرستاد وگفت؛

 ــچيزي نخوردي؟

 

 _ خوردم

 

 ــ پس از حاملگيه که اينجوري نبضت ميزنه.

 

 چشمام رو درشت کردم و لبم رو به دندون گرفتم.

 عماد نفس نفس زد

 ــ حاملگي؟

 

 دني،بي خيال سري تکون دادم واهوم ارومي گفت

 عماد سمت من پرخاش کرد

 ؟ــ اين چي داره مي گه
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 بود. رگهاي گردن و شقيقه ش بيرون زدع

 حمله کردسمتم

 يه چيزي تو گوشم زنگ خورد"حمله ي عصبي"

 با ترس جيغ خفه اي کشيدم که دستش پيچيد الي موهام

دني با شوک دستش رو جدا کرد و هلش داد عقب که مشت محکمي خورد تود 

 دهنش

همه دورمون جمع شدن که چنتا پليس هم اومدن و به فرانسوي از دني پرسيدن 

 م شرح داد'قضيه چيه که اون

دست بند که به دست عماد زده شد از ترس شروع کردم به سکسکه که چشماش 

 حالت خاصي پيدا کرد هي پلک مي زد وسفيدي چشمش معلوم مي شد

 ـ  مي کشمت پروا زنده ت نميذارم

 از ترس با هق هق گفتم

 _  تو غلط،مي کني.

 آب دهنش افتاد جلوي پام

 ـ  دختره ي...*

 هجه دار گفتدني به فارسي ل

 ــ زيادي حرف مي زني !اين کيه پروا؟

 

 نمي دونم اين شهامت رو از کجااآوردم که لب زدم

 من از ايران ربوده شدم! _

 دني با چشماي گشاده زل زدم بهم که باضربه اي که خورد توسرم...

 

 ــ امروز چندمه؟

که انگشت  فشاري به مغزم آوردم ولي نمي دونستم چندمه شونه اي باالانداختم

شصتش نشست زير پلکم و به طرف پايين کشيدش و متقابال چراغ قوه رو 

 روشن کرد

 

 ــ اسمت چيه؟

 

 ؟اسمم؟اسم من؟منو با چه اسمي صدا مي کنن

 باز گنگ نگاهش کردم که سرم رو چک کرد وگفت

 ـ  حافظه ي بلند مدته!
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 تقدم برداش پسر جوون کالفه از حرفاي دکتر تکيه ش رو از در گرفت و سمتم

 ــ من رو مي شناسي؟

 سري به عالمت منفي تکون دادم که با بي حالي گفت

 _ االن بايد چي،کار کنم؟

 دکتر مبهم نگاهم کردوگفت

 ــ تا بهبودش مي توني توي خونه نگهش داري!

 

 پسر موبور ليوان آب رو سر کشيد و بغ کرده زل زد،بهم

 

 ؟_ اسمت چيه

 

 ــ دني!

 

 گي_ چه اسم قشن

 

 ــ اسم تو هم قشنگه!

 

 مشکوک نگاهش کردم

 _ تو اسم من رو مي دوني؟

 ــ اره اسمت اميليه.

 

 اسمم تو ذهنم تکرار شد اميلي چه اسم عجيبي

 لبخندي بهش زدم وگفتم

 _ عجيبه ولي دوسش دارم

 

 دستم رو بين دستش گرفت وبه لبش نزديک کرد

 :ــ ما يک سال پيش باهم ازدواج کرديم

 زل زدم بهش که خم شد روم با تعجب

خجالت زده نگاهم رو از چشماي اين مرد ياهمون شوهرم گرفتم و به گونه هاي 

 استخواني وکک مک هاي ريز پوستش زل زدم که سرش نزديکتر شد.

 نفسهاي گرمش که خورد توصورتم از خجالت گر گرفتم و گرمم شد

 نتونستم حرفي بزنم که لبش نشست روي لبم
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ن لبم بين لباش نفسم رو حبس کردم و از هيجان قلبم شديدا توي با تکون خورد

 سينم مي کوبيد

 

با حس کمبود اکسيژن، لبم رو از بين لبهاي گرمش جدا کردم و نگاهم رو 

 دزديدم.

 دستش رو زير چونم گذاشت و وادارم کرد،بهش نگاه کنم.

 

 : خانم کوچولوي،من چرا خجالت مي کشه؟

 کردم:لبخندي بهش زدم و زمزمه 

 _ نمي دونم!

 بوسه ي بعدي نشست روي گونه م 

 : بايد،آماده بشي، داريم مي ريم خونه.

دستش که رفت سمت دکمه هاي لباس بيمارستانم از خجالت پوستم رنگ عوض 

 کرد.

 خنده اي کرد وزمزمه کرد

 : عزيزجونم چرا خجالت مي کشي آخه؟

يبي داشتم بااينکه هيچ ريزخنديدم و سرم رو پايين انداختم. يه حس غرور عج

 چيزي يادم نمي اومد...

 اولين دکمه رو که باز کرد زل زدم بهش کک مکهاش قشنگ بودن،

 دکمه دوم رو که باز کرد چشم چرخوندم توي اتاق..

دکمه ي سوم رو که باز کرد پلکهام رو روي هم فشاردادم ...لباسم رو که در 

 آورد فقط زل زدم به روتختي بيمارستان.

 شوهرم بود و خجالت اون زمان چندان معناي قوي برام نداشت.خب  

در اتاق باز شد و پرستار باديدن من و بدن لختم، اوي خداي من ارومي زمزمه 

 کرد و موهاي قرمزش رو پشت گوشش زد و به دني گفت

 : چه زن خوشگلي داريد دکتر!

ند و م نشولبخند کمرنگي زدم و تشکر زير لبي کردم که دني بوسه اي رو دست

 پيرهن ابي تنم کرد و مشغول بستن گيره هاش شد.

 ؟_ تو من و دوست داري

 : من عاشقتم

 _ من عاشقت بودم که ازدواج کرديم؟

 :، تو با همه وجود منو مي خواستي!
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تلخندي بهش زدم و سعي،کردم کوچيکترين خاطره اي ازاين مرد چشم آبي رو 

 به ياد بيارم.

 سرش و فرو کرد تو موهاي لختم.موهام رو برام بافت و 

 ريز خنديدم وگفتم:

 _ قلقلکم مياد.

 لبش که نشست روي پوست داغ گردنم سرم رو خم کردم و گفتم:

 _ قلقلکم مياد دني

 دني من و محکم بغل کرد که غر زدم:

 _ دارم خفه مي شم.

 

 ساشا"

 

 نگاهي به ژاکلين کردم و گفتم:

 ._ من بايد خانم نيک رو پيدا کنم

 پيچيد تو خيابون فرعي و  آروم گفت:

 _چرا؟

 چون و چرا نداره بايد پيداش کنم. _

 گوشه ي لبش رو جويد و با تخسي گفت:

 _ من از دختره خوشم نمياد.

 متفکر تو صندلي فرو رفتم و در داشبورد و باز کردم.

 _ سيگار مي کشي؟

 گفت: آره مگه چشه؟

 شونه اي باال انداختم که ادامه داد:

 _دني مي گه ازدواج کرده.

 باخوش حالي خنديدم.

 ._ چه خوب

 : دارم ميرم سمت خونه ي دني.

 _ کي ازدواج کرده؟

 لباش رو جلو فرستاد و بادست روي فرمون ضرب گرفت و گفت:

 _يک هفته است.

 کاش مي رفتي مرکز خريد تا براي خودش و زنش کادو مي گرفتم. _

 ارم.صداي گوشيم خش انداخت روي افک
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 گوشي رو از جيبم برداشتم که شماره ي فِرانک و ديدم.

 بدون معطلي، جواب دادم:

 _ سالم

 به فرانسوي شيرينش گفت:

 _خوبي پسر کجايي؟

 _ همراه خانم اندرسون دارم ميرم خونه ي يکي از دوستان.

 گفت: زنگ زدم بگم که شخص مورد نظر تو زندانه.

 متعجب گفتم_ يعني چي؟

 مومشکي چشم قهوه اي!گفت: ايرانيه 

 با استرس گفتم:

 خودم رو مي رسونم. _

 ژاکلين اشاره کرد که چي شده؟

 پلک زدم يعني برات مي گم.

 تا گوشي قطع شد، پرسيد:

 _کي بود

 _فِرانک بود...بريم سمت زندان مرکزي

پنجه هام رو توي موهام کشيدم و دست بردم سمت دستگاه پخش...باانگشت 

 دادم توش و آروم گوش کردم به صداش... سبابه سي دي رو هل

 با تمرمز ماشين، به خودم اومدم. 

 رسيده بوديم.

در سمت خودم رو باز کردم وپياده شدم. ژاکلين بااون پالتوي مشکي و پاهاي 

 لختش، جذاب تر به نظر مي رسيد.

شايد بيشتر شبيه خالفکارها بود تا پليس...موهاي لختش رو پشت گوشش برد و  

 ت زندان رفت.به سم

.... 

 

 ؟_ کجاست

 پوزخندي بهم زد و گفت:

 اش مي کنم._ آزاد بشم تيکه تيکه

 متعجب گفتم:

 _ چي ميگي

 نفسهاش کش دار شد و گفت:
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 _هر سه تون و زنده نمي ذارم.

 از جاش بلندشد،و ميز رو با يه جهش برداشت و به ديوار کوبيد.

 ميز که به ديوار خورد، ايستادم و گفتم:

 _ رواني

 سمت من حمله کرد

.. 

 

 ساشا"

 

 پالتوم رو از روي صندلي چنگ زدم و گفتم_ بريم

 نگاهم که به يقه ي بازش افتاد پوزخندي،زدم و ادامه دادم:

 _ از افکار باز متنفرم!

 ژاکلين با لبهاي جلو داده زمزمه کرد

 ــ ديوانه.

 وارد اولين پاساژ شدم.

 ا چيه!_ من که نمي دونم سليقه ي شما زن

 با چشماي سبز و مرمريش زل زد بهم وگفت

 ــ شنيدم زنش ايرانيه.

 باتعجب مکث کردم

 _ واو چه خوب

 چشمش به دوتا لباس مجلسي قشنگ رفت و گفت

 ــ امشب مراسم عروسي ساده اي مي گيرند. محض آشنايي با اقوام ودوستان.

 اهاني گفتم و قيمت لباس رو از صاحب مغازه پرسيدم.

... 

 

 به روي ژاکلين نشستم و اولين قاچ پيتزا رو گاز زدم. رو

 چهره اش جذاب بود، نگاه خيره اش رو که حس کردم، پرسيدم:

 _ به چي فکر مي کني؟

آرنج دست چپش رو به صندلي تکيه داد و دست راستش رو روي ميز گذاشت و 

 با ناخنهاي مانيکور شده اش، چند تقه به ميز شيشه اي زد.

 کردم که بدون مقدمه گفت: بهت عالقه دارمسوالي نگاهش 

 ابروهام از حرف نا به هنگامش باال پريد و با ابهام گفتم:
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 _ به من؟

 ــ چيز عجيبي نيست بهت عالقه دارم ساشا

به "ساشا"گفتن بالهجه ي فرانسويش فکر کردم و پروا رو به جاي ژاکلين 

 تصور کردم.

 دلتنگش بودم...من...من...

 شتم"من..."دوستش دا

 چه کلمه ي غريبي...چقدر؟

 اونقدري که اگه االن جلوم نشسته بود جونمم !براش،مي دادم.

 ــ ساشا من مي تونم زن ايده آلت باشم.

 از حرص نفس عميقي کشيدم؛ مثل خودش مرمري نگاهش کردم:

 _ ژاکلين؟

 ـ چيزي نگو به پيشنهادم فکر کن.

 چي بود،که پروا رو از ژاکلين متمايز مي کرد؟

 چهرش؟

 حرفاش؟

 کدومش؟!

 _ اگه من به شخص ديگه اي عالقه داشتم باشم چي؟

 تلخندي زد و زبونش رو لبش کشيد

 ــ دروغ نگو بهم، من امشب مي خوام اعالم کنم عقدمون رو

 ابروهام، از اين همه پروييش باال رفت.

 

 پوف بي حوصله اي کردم وگفتم:

 _ پاشو بريم دير شد.

 فت و بلندشد."باشه "ي زيرلبي گ

 دستش که حلقه شد دور بازوم تلخندي زدم و سعي کردم، چيزي نگم.

 آروم گفت:

 _ تو برو اداره از اونجا برو خونه ي دني.منم آماده بشم ميرم.

 

 

 "پروا"
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سر درد عجيبي گرفته بودم.هرچند ترجيح دادم،  براي عروسي خيلي معمولي 

 آرايش کنم.

ده بود و قسمت لختي نداشت و به کمک يکي از لباس عروس ساتن بلند، که پوشي

 خدمه ها به اسم مگي پوشيدم.

 مگي اروم گفت

 ـــ خانم شما چقدر خوشگليد.

 تشکري کردم و لبخندي نثارش کردم که باخوش حالي گفت

 ــ ارباب، ديوونه وار عاشق شما هستند.

 تکيه دادم به تاج تخت دو نفره ي خودم و دني، وآروم پرسيدم

 ؟چجوري ازدواج کرديم _ ما

 کمي هول شد، مکث کوتاهي کردو گفت

 ارباب يه سفر به کشور شما داشتند که اونجا شما عاشق ارباب شديد! ــ

 مشتاق مچ دست راستم رو گذاشتم زير چونم و نگاهش کردم که گفت

 : من برم ارباب صدام مي کنه

 سکوت کردم که مگي ازاتاق خارج شد.

 کرده بود و من راهي براي تسکين دردم نداشتم.ميگرن لعنتي عود 

 

 طاق بازروي تخت دراز کشيدم وچشمام رو بستم

 چشم سبز

 يه عينک

 يه مرد

 يه حرف

 بچه

نمي دونستم اين توهمات ازکجا به ذهنم خطور پيدا مي کرد ولي حالم رو بدتر 

 مي کرد.

 دستگيره پايين رفت و همزمان دني وارد اتاق شد.

 اومد سمتم و درازکشيد روي تخت.. نيم خيز شدم که

 دستش رو گذاشت زيرسرم و به پهلو درازکشيد و گفت:

 _خانم کوچولوي من به چي فکر مي کنه؟

 _ دلشوره ي امشب و دارم.

 متقابال سرش فرو رفت توگودي گردنم.

 باز چشم سبز
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 باقلقلک گردنم رو کج کردم که لبش روي پوست گردنم رقصيد.

 ؟_ دني

 دلم؟ جان گفت:

 به پهلو برگشتم سمتش و باانگشت چندتا خط موازي رو سينه ي ستبرش، کشيدم.

 _ چشماي کي سبزه؟

 بدون معطلي گفت

 اسمش ژاکلينه ــ خواهرم!

 _ نه اين مرده چشم سبزه عينک داره

 جاخوردن دني رو به وضوح حس کردم.

 

 دني:چطور؟

 

 ش._يه حس عجيب دارم،حس مي کنم قبال يه جايي ديدم

 

 نگاه عاقل اندر سفيهه اي بهم انداخت و زمزمه کرد:

 

 دني:نه.

 

 _ چي نه؟

 

 لبخندکجي تحويلم داد و پشت دستم رو بوسيد ،

 

 دني: اميلي من.

 

 اميلي؟ چراهيچ حسي نسبت به اسمم نداشتم؟!

نگاهش به ساعت ديواري باطرح هاي شکوفه اي افتاد،از جاش بلندشدوکش و 

 قوسي به بدنش داد...

 

 دني: دوستم براي آماده کردنت مياد.

 

 لبخندي زدم و منتظر رفتنش موندم.
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خانم سوفيا کارش رو خيلي خوب بلدبود و زود تراز اون چه فکر مي کردم 

آرايشم تکميل شد،ساعت هشت بود و مهمونا اومده بودن،کفش پاشنه بلند قرمز 

دتر ي حالم رو برو پوشيدم و روي تخت نشستم قلبم شديدا مي کوبيد،و سردرگم

 مي کرد،

 چندتقه به در خورد و دني سرک کشيد توي اتاق،

لبخندي زدم و به کت وشلوار خوش دوخت قهوه ايش نگاه کردم يه پيرهن کرم و 

 کراوات شکالتي باکفشهاي ورني.

 

 دني: خانم خوشگلم.

 

 قهقهه زدم،

 

 _ اي ناقال.

 

 دستش رو به سمتم دراز کرد.

 

 دين؟ دني: مادام افتخار مي

 

 دست ظريفم رو توي دست هاي گرم و مردونش گذاشتم،

 

 _ البته.

 

 دستم رو دور بازوش حلقه کردم و بااحتياط به سمت پله ها رفتيم،

 صداي کر کننده ي ديجي و اهنگي که مي خوند و من چندان متوجه نمي شدم.

 صداي تق تق پاشنه هاي کفش پاشنه بلندم ،توي صداي بلند آهنگ گم مي شد.

جامه اي مشروب، دست هرکدومشون بود و نسبتا لباس من از لباس همشون 

 پوشيده تر بود.

نگاه مردجووني به ما افتاد و بدون معطلي دست زد که نگاه همه چرخيد طرف 

 ما.

 

 صداي دست و جيغ انقدزياد بود که باشادي،خنديدم،

 قدمهام رو مرتب برداشتم و لبخندي زدم.
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 ساشا"

 

 

 ه خدمه دادم و به سمت مبالي سلطنتي رفتم،دسته گل رو ب

 روش نشستم و پام رو روي پاي ديگم انداختم و زل زدم به اطراف.

صداي دست و هورا که بلندشد ،لبخندي به عروس دوماد تازه وارد شده زدم و 

 رفتم سمت دني که بهش تبريک بگم.

 

 نگاهم گير برکه ي آبي شد و با تعجب زل زدم بهش.

 

 ؟پروا اينجا

 عروس ايراني دني؟

 دني بدتر از من شوک زده زل زد بهم...نگاه کمي مبهم پروا...

 زمزمه کردم "پروا"

 گشاد شدن مردمک چشم هاي من و استرس دني،

 دني زودتر به خودش اومد وگفت:

 

 دني: سالم دوست عزيز.

 

 _ چه خبره؟

 

 لبخند تصنعي زد،

 

 دني: چه خبره؟

 

 رو به پروا غريدم.

 

 ه خبره اينجا؟_ پروا چ

 

 پروا متعجب نگاهي به دني کرد و گفت:
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 پروا: اين آقا چي مي گه؟

 

 دني بازوم و گرفت ،

 

 دني: تو عروسيم آبرو ريزي نکن.

 

 ابروهام اتوماتيک وار باالرفت،

 ژاکلين بااون لباس دکلته ي قرمزش چسپيد به بازوم و گفت:

 

 ژاکلين: به خودت مسلط باش.

 

 _ تو مي دونستي؟

 

 قهقهه ي مستانه اي زد وگفت:

 ژاکلين: عزيزم به خودت فشار نيار ،تورو نمي شناسه.

 

 _ پروا تو من رو نمي شناسي؟هان؟

 

باصداي دادم که ترسيد، مهموناهم که متوجه ي صداي من شده بودن ومتعجب 

 نگاهم مي کردن،

 نفسم رو بيرون فرستادم ،خداروشکر که فارسي نمي فهميدن.

 ن و به فرانسوي پرسيد:ادي اومد سمتو

 

 ادي: قضيه چيه؟

 

 هيچي ساده اي گفتم و تهديدوار زمزمه کردم:

 

_ تا دو دقيقه ي ديگه گفتي قضيه چيه که هيچي ،وگرنه اين عروسي مي شه 

 خون و خون بازي!

 

 نگاه دني ترسيد و گفت:
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 دني:حرف مي زنيم.

 

 يت کرد،عذرخواهي کوتاهي از پروا کرد و منوبه گوشه ي سالن هدا

 

 دني: پروا زن منه.

 

 رگ پيشوني و گردنم متورم شد.

 

 _ دني با اعصاب من بازي نکن.

 

 دني:اون حافظه ش رو از دست داده.

 

 _ يعني چي؟

 

 دني: اون زن منه نه تو!

 

 يقه ي کتش رو گرفتم و به خودم نزديکش کردم،

 

 _ براي من قصه نباف اون زن منه.

 

 ش جدا کرد و گفت:دني باآرامش دست من و از يق

 

 دني: مي توني از خو....

 

 حرفش با صداي دست همه ي حاضرين قطع شد،

پروا ماهرانه مي رقصيد و تور بلندش پشت سرش مي چرخيد مات موندم و 

 زمزمه کردم پروا...

 نگاهي به دني کردم که ديدم جاش خالي بود،

دستشو رو به  متعجب به قدم هاش نگاه کردم ،که خودش رو به پروا رسوند و

 سمتش درازکرد،

 پروا با لبخند خودش رو تو آغوش دني انداخت و بلندخنديد،

 رگ گردنم داشت اززير پوستم مي زد بيرون ،
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نفسهام به شماره افتاده بود و مي لرزيدم ،دستم رو که مشت کردم  ،چشمم به 

 سيني مشروب افتاد

 يه جام "وودکا" برداشتم و يه نفس سرکشيدم.

 داشت،امکان ن

 يه خواب بود

 يا يه دروغ

 ليوان دوم...

 ليوان سوم...

 ليوان چهارم...

باحس گرما کراواتم رو شل تر کردم و کتم رو در آوردم و روي يکي از مبال 

 انداختم،

 يکي ازشونم آويزون شد،وموهاش ريخت روسينم،

 گرم نگاهش کردم که لبش نشست روي گونم،

 ولبايه قرمزش...

 زد،که مبل رو دور  

 روي پام نشست و گفت:

 ... : دوستت دارم.

 بوي تنش رو به ريه هام بردم و لبخندي بهش زدم،

 _پرواي من.

 چشم هاي مرمريش تيره تر شدو دستاش حلقه شد دور گردنم،

 ... : تو مال مني.

چشم هاي سرخم رو توي سالن گردوندم ،که المپا خاموش شد و با ديوار کوب 

 من درخشيد،هاي آبي دختر روياهاي 

همون لحظه خيسي رو زير گردنم حس کردم ،نگاهش که کردم لبهاي مرطوبش 

 خودنمايي مي کرد.

 سرم رو جلو بردم که لبهامون قفل لب هاي هم شد،

 ژاکلين تو کارش ماهربود.

 

 " پروا "

 

نمي دونستم دقيقا اين مرد چشم سبز کي بود ،ولي بي شباهت به مرد خواب هاي 

 بدي گرفته بودم و زير چشمي بهش نگاه مي کردم،من نبود،استرس 
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 خواهر دني هم کنارش بود،

 روي مبل سلطنتي نشستم.

 هيچ اشتهايي براي غذاخوردن نداشتم،

اصال نمي دونستم چندساعت گذشته که صداي دينگ ساعت، خبراز گذشتن نيمه 

 شب داد.

 مهموناهم خداحافظي مي کردن و مي رفتن ،

 اکلين.مرد چشم سبز موند و ژ

انگار حالش چندان خوب نبود، چشماش شده بودکاسه ي خون و از سر و روش 

 آب مي چکيد.

 شونه اي باال انداختم و دستم رو گذاشتم تو دستاي دني.

 ولي اون دست انداخت زير پاهام و بلندم کرد،

 زير گوشم زمزمه کرد:

 

 دني:تو بهترين هديه ي مني پروا.

 

 پروا؟

 گفتم:متعجب بهش زل زدم و 

 

 پروا؟ _

 

 استرس بدي توي چشماش بود با تته پته گفت:

 

 دني: من نگفتم پروا!تو اشتباه شنيدي.

 

 مشکوک نگاهش کردم که صورتم رو بوسه بارون کرد،

 بلندخنديدم که قلقلک وار سرش رفت توگودي گردنم.

 

 دني نکن قلقلکم مياد. _

 

 تخت، در اتاق و با پاش باز کرد و من و گذاشت رو

 خواست از اتاق خارج بشه که پرسيدم:
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 _ کجاميري؟

 

 لبخند بي جوني زد،

 

 دني: ميرم از اتاقت لباس خوابات و بيارم و دو فنجون اسپرسو.

 

 اسم لباس خواب که اومد،لبم رو به دندون گرفتم.

 خجالت مي کشيدم.

 چرا من حس عشقي که دني ازش حرف مي زد رو نداشتم؟

 من کي بودم؟

 ؟را دنبال هويتم نمي گشتمچ

 مرد چشم سبز کي بود؟

 ؟چرادني ترسيد

سيخک هاي سمج رو از موهام جدا کردم و بادست راست دامنم رو گرفتم تا 

تور زيرپام کشيده نشه ،کف اتاق سرد بود تاتي تاتي به سمت در رفتم و دروباز 

 کردم ،که نگاهم ميخ لباسهاي ژاکلين شد.

 

 ير قرمز که پاهاي لخت و کشيدش رو به نمايش گذاشته بود.يه لباس خواب حر

 چشمش که به من افتاد پوزخندي زد و نگاهش رو گرفت.

دني با لباس خواب و سيني قهوه سمتم اومد ،زيرچشمي به لباس هاي ژاکلين 

 نگاه کرد و من و به سمت داخل هدايت کرد،

 روي تخت نشستم که لباس خواب رو سمتم گرفت وگفت:

 

 ي:بپوشش.دن

 

باخجالت وگونه هاي گلگون ،پشت گوشم رو خاروندم که قهقهه ي بلندي زد 

 کنارم نشست،

 دستش رو گونم رقصيد که نگاهم رو دزديدم.

 يه چيزي تو ذهنم تکرار شد،

 " پروا "

 "مامان من رضايت گرفتم"

 نفسم رو بيرون فرستادم و باز دست بردم سمت شقيقه ام.
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 ، روم خيمه زددني بي توجه به درد من

 بادست کمي هولش دادم وگفتم:

 

 _ حالم خوب نيست.

 

 سمج گونه هام رو بوسه بارون کرد ،که دندون قروچه اي کردم وزمزمه کردم:

 

 _ ولم کن.

 

 سنگينيش رو تنم، حسابي خستم کرده بود.

 اروم گفت،

 

 دني: تو مال مني.

 

 دستش رفت سمت بندينک هاي لباس عروسم...

 

 

 *ساشا*

 

 اسش رو که از تنش در آورد ،ديوونه شدملب

 پرواي من

 مگه مال من نبود؟

 مگه زن من نبود؟

 عينکم رو پرت کردم روي عسلي و طاق باز دراز کشيدم رو تخت...

 دل گير بودم، حافظش رو از دست داده.

 اگه حافظشم بود،

 من ونمي بخشيد

 مطمئنم.

 اشک از گوشه ي چشمم سر خورد.

 ن و سمتم خم شد،صداي قدم هاي ژاکلي

 ليوان ويسکي روجلوم گرفت.

 بدون معطلي برداشتم و ليوانهامون رو به هم زديم.
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 بسالمتي

 پروا!

 ژاکلين سمتم خم شد و زير گوشم زمزمه وار گفت:

 

 زياد حرص نخور،اون زن دنيه. ژاکلين:

 

 پلک هام رو روي هم فشاردادم که باز گفت:

 

 چه خبره؟ژاکلين: مي دوني االن تو اتاقشون 

 

 برق ازسرم پريد،

 پروا دني!

 چرا به اين فکر نکرده بودم

ليوان رو به ديوار روبرو کوبوندم، که ژاکلين ترسيده اخمي کرد وبا دست روي 

 سينم زدوگفت:

 

 ژاکلين: تمومش کن ساشا.

 

 ناخودآگاه دستم رفت سمت گلوش.

 چسبوندمش به ديوار پشت سر

 موندم.و شاهد خفه شدن اين همکار پليسم 

 

 باناخن هاي بلندش کشيد ،رو پشت دستم.

 توجه اي نکردم و پنجه م رو دور گلوش بيشتر فشار دادم .

 خرخر گلوش که بلندشد پوزخندي بهش زدم،

 قرمزشده بود و چشماش قرمز .

 داشت جون مي داد براي يه ذره اکسيژن...

 همون طور که دستم به گلوش بود انداختمش زمين،

 رفت سمت گلوش و شديدا افتاد به سرفه،هردو تا دستش 

از اتاق با قدم هاي محکم خارج شدم وچشم چرخوندم توي راهرو ودنبال اتاق 

 دني گشتم.

 دستگيره رو که پايين کشيدم در باز نشد،
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 محکم در زدم که باز بازنکردن.

 يه کم عقب رفتم و باتمام قدرت دويدم سمت در،

 شونه ي چپم که خورد در بازشد

 يزي که ديدم خون تورگام يخ بست،با چ

 زمزمه کردم:

 

 _ پروا.

 

 دني با بهت زل زد بهم و ازجاش بلندشد،

دستاش نشست رو سينه ي من ونگاه من از انگشتاي مردونش که بي شباهت به 

 انگشت هاي زنونه نبود تا چشماش 

 رفت،

 

 دني: به اجازه  کي وارد اتاق من شدي؟

 

 چشمام رو بستم،

 مردمک چشمم رو مي ديدنبايد لرزش 

 کالفه بودم.

 اون لحظه شايد حتي به کشتن همه فکر مي کردم،

 من داشتم چي کار مي کردم؟

 دني چندقدم عقب رفت.

 از نگاه من به پروا سوئ استفاده کرد و اسلحه ش رو برداشت.

 بدون تغيير جهت گردنم چشمم رو چرخوندم داد زد،

 

 شا.دني: يه قدم نزديک بشي ،مي کشمت سا

 

 من رو دني چه حسابي باز کرده بودم؟

 پروا يه گوشه کز کرده بود و مي لرزيد.

 

 _ تو...گفتي...تجاوزه...اين کار تو...بي شباهت به...تجاوز...نيست...

 

 دني: خفه شو ساشا،خفه شو و همين االن برو بيرون.
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 قدم به قدم نزديک شدم،

 اسلحه رو باال آورد.

 

 خيلي جدي گفت:

 

 يا نزديک.دني: ن

 

 پوزخندي بهش زدم وگفتم:

 

 _ پروا رو مي برم.

 

 دندون قروچه اي کرد.

 

 دني: تو هيچ جا نمي بريش.

 

 رو بروش ايستادم وگفتم:

 

 _ خودت ببين.

 

 قدمهام رو به سمت پروا محکم کردم ،که داد زد.

 

 دني: ساشا با من لج نکن.

 

 دست لرزون پروا رو گرفتم و بلندش کردم،

 قش اعصابم رو بهم ريخت.صداي هق ه

 دادزدم.

 

 خفه شو پروا. _

 

 يقه ي لباسش رو چفت تر کرد و هق زد،
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 پروا: تو کي هستي؟

 

 با اخم گفتم:

 

 شوهر واقعيت. _

 

 متعجب نگاهي به من و دني کرد که دني غريد.

 

 ساشا ساکت شو. دني:

 

 برگشتم سمتش پوزخندي زدم وگفتم:

 

 ي پروا؟بهش گفتي زن منه؟مي دون _

 

 پروا مظلوم نگاهم کرد و گفت:

 

 پروا: پرواکيه؟ من اميلي ام.

 

 قهقه اي زدم وگفتم:

 

 _ اسمشم بهش نگفتي؟

 

 دني با دادگفت:

 

 يک کلمه ي ديگه حرف بزني، شليک مي کنم وسط قلبت. دني:

 

 پوزخند رو لبم جاخوش کرد و اروم گفتم:

 

 _ يه افسر پليس رو از مردن نترسون .

 

 جيغ زدوگفت:پروا 
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 چرا گولم زدي؟ پروا:

 ؟چرا ازم سوئ استفاده کردي

 گفتي زنتم.

 

 دني دندون قروچه اي کرد و ماشه رو کشيد،

 پوزخندي زدم و برگشتم طرف پروا

 زمزمه وارگفتم:

 

 _ هميشه دوستت داشتم ودار...

 

 در اتاق با شدت بازشد و ژاکلين اومدداخل،

 افتاد.نگاهش متعجب بين اسلحه ومن 

 با يه جهش اسلحه رو ازدست دني قاپيدوطرف من گرفت

 

 : مي کشمت.ژاکلين

 

 بلندخنديدم و نگام رفت به گلوش،

 تماماً کبود شده بود و هنوزم چشاش قرمز بود.

 پروا ديگه هق هقش تو فضا پيچيده بود 

 آروم گفتم:

 

 _ من و بکشيد هم زنم رو مي برم.

 

 روبه پروا گفتم:

 

نه دني ،تو ايراني هستي و اسمت پرواست...چطوري دروغهاي  _ تو زن مني

 دني رو باور کردي؟

 

 هق هق کنان گفت:

 

 پروا: من...که...چيزي...يادم...نمي آد.
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 پوزخندي زدم و برگشتم طرف ژاکلين،

 سوزش شديدي رو تو کتفم حس کردم خون با جهش از سوراخ زد بيرون...

 کتفم بود، آخرين نگاهم به پروا افتاد که مات

 به سمتش رفتم و زانوهام سست شد.

 بازانو افتادم گه جيغي کشيد و طرفم اومد.

 دستش طناب وار پيچيد دور شونم.

 

 

 "پروا"

 

 سرش درست روي سينم بود،

 اين مرد مي مرد.

 بدون شک زنده نمي موند

 گريه ام شديدتر شد،

 هق هق کردم وگفتم:

 

 _ قاتل کشتيش.

 

 پاشنه ي پاش لگد محکمي نثار کمرم کرد.ژاکلين سمتم اومد با 

 

 آخي گفتم که دني سريع گفت:

 

 دني: ژاکلين!

 

 ژاکلين بي توجه صداي دني موهاي من و گرفت و

 گفت:

 

 ژاکلين: من اين ومي کشم.

 

 دني سمتمون اومد که ژاکلين اسلحه رو باال آورد.

 

 صداي آروم نفس کشيدن دني تو اتاق پيچيده بود،
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تو سينه مي کوبيد و حواسم کامال پرت مردي بود،که افتاده بود و قلبم شديداً 

 خون سينش رو پرکرده بود.

با چشماي اشکي زل زدم به ژاکلين که با چشماي نفرت انگيزش بهم نگاه مي 

 کرد،

 

 _ به دکتر خبر بديد.

 

 خنده اي کرد و پشت دستش رو نگه داشت روي دهنش.

 

 يه تير حرومت مي کنم.ژاکلين: بخواي بتمن بازي دربياري 

 

 دني کالفه دستي تو موهاش کشيد وگفت

 

 دني: تمومش کن.

 

 مرد چشم سبز

 يه صدا

 ساشا!

 )من براي آزادي برادرتون يه شرط دارم(

 )اين قاتل منو باباست(

 مرد قد بلند

 دايي مسعود

 اينا کي بودن؟

 ) رواني(

 ) پاريس (

کمرم خورد ،ناله اي کردم تو افکارم غرق بودم که با زير اسلحه ي که به 

 وروي زمين افتادم.

 باعصبانيتي که چشماي سبزش رو تيره کرده بود غرزد:

 

 ژاکلين: از تو متنفرم مي فهمي متنفر؟

 

 دني اومد سمتم و خواست دستم رو بگيره ،که داد زدم:
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 _ ببريدش بيمارستان.

 

...... 

 پلک زدم و چشماي خستم رو باز کردم

 بدنم درد مي کرد،

 اولين چيزي که تو فکرم اومد ، اون مرد چشم سبز و تيري که بهش خورد اومد.

 خواستم تکون بخور که رگ گردنم شديدادردگرفت

 چشمم افتادبه طناب هاي که دورم پيچيده شده بود.

 باتعجب زمزمه کردم:

 

 _ من کجام؟

 

 چندتا سرفه ي خشک کردم و چشم چرخوندم توي اتاق،

 زي ،کهنه يه پيانوي خاک گرفته و چند تا آت وآشغال.يه اتاق با يه تخت فل

 سعي کردم تکون بخورم وشديدا تشنه بودم

 ولي هيچي خبري نشد.

 يه ربع گذشته بود که دربازشد،

باديدن کفشهاي پاشنه بلند ژاکلين و پاهاي لختش بي جون نگاهم رو باالدادم که 

 خنده اي کرد وگفت:

 

 موش کوچولو مي کشمت. ژاکلين:

 

 با ترس بهش نگاه کردم وگفتم:

 

 _ اون مرد...کجاست؟

 

 با پاشنه ي بلندش روي پاي لختم ايستاد و به سمت پايين فشارش داد،

 از درد زبونم بنداومده بود ،آخ بلندي کردم وازدرد به خودم پيچيدم.

 با سيلي محکمي که بهم زد با طناب هاي محکم دورم وصندليم افتادم.

 زمزمه کرد:
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 ن: تو دختره خوبي نيستي!ژاکلي

 

 نگاه خيسم رو باال دادم وگفتم:

 

 اين کارو باهام نکن. _

 

مستانه خنديد و روي يه پاش نشست،دودسيگار روفوت کرد تو صورتم ،که به 

 سرفه افتادم.

 

 با لحن ضعيفي گفتم:

 

 _ داري چي رو ثابت مي کني؟

 

 اولين تکوني که توي شکمم حس کردم

 چيزي شبيه لگد،

 ازصداي تو ذهنم تکرارشد.ب

 

)ديوونه فکرش و بکن يه روزي حامله باشي يهو بچت تو شکمت لگد بزنه 

 بپري بغل شوهرت وبهش اي واي عشقم بچه لگد زد

 وصداي معترض من

 _خاطره!(

 

 با سوزش زير گوشم از ته دل جيغي زدم و باصداي بلند شروع کردم به گريه،

 ام درد گرفتانقدبلندگريه مي کردم که خودم گوش

 سيگارو زير گوشم خاموش کرده بود.

 

 انقدر مي سوخت که ديگه نايي براي حرف زدن هم برام نمونده بود،

 دلم ضعف مي کرد و حرفاي درهم توذهنم تکرار مي شد.

 قهقهه اي زد و گفت:

 

 ژاکلين: من يه افسر پليسم،کارم دست گيري جنايت کار و دزد و خالف کار و...

 را،و نمي دونم چ
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 تو هم بي شباهت به اونا نيستي.

 

 هق هقم رو خفه کردم و بي حال ناليدم:

 

 ولم کن. _

 

 صداي دني رشته ي افکارم رو پاره کرد.

 

 دني: ژاکلين تموم کن مسخره بازيات رو!

 

 ژاکلين روي لبه ي پنجره نشست وآروم گفت:

 

 ژاکلين: بچه اي که از خون ساشاست تو وجودشه!

 گم؟ميفهمي چي مي 

 ساشاي احمق...

 

 دني مشت رو به ديوار پشت سرکوبوند وگفت:

 

 اون االن وضعيت نرمالي نداره. دني:

 

 نفسم به شماره افتاد...من حامله بودم ساشا؟چشمهاي سبز؟

 شمرده لب زدم:

 

 _ ولم کنيد.

 

 ژاکلين پنجره ي کهنه رو بازکرد وگفت:

 

 شنيدي يارو عماد آزاد شده؟ ژاکلين:

 

 متعجب نگاهش کرد وگفت:دني 

 

 : نه چرا؟دني
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 ژاکلين فندک گرفت زير سيگارش و گفت:

 

 ژاکلين: فِرانک مي گه يارو گردن کلفته.

 

 بااسم عماد چشمهام رو روي هم فشاردادم

 عماد؟

 چه اسم آشنايي

 به مغزم فشار آوردم

 " من رواني عاشقتم پروا "

 و به خاطر بيارم!من پروا بودم ،چرا خودم نمي تونستم چيزي ر

 صداي گوش خراش ژاکلين بلندشد،که مي گفت:

 

 ژاکلين: در به در دنبال اين جنازه ست.

 

 دني ترسيده گفت:

 

 دني: من نمي ذارم!

 

 لگد رو تو شکمم حس مي کردم

 يعني يه بچه ي زنده تو بطن من ؟

 يعني من مادر کسي مي شدم ،که حتي شک داشتم پدرش مردچشم سبز باشه؟

 

ين مدام غر مي زد و دني سعي داشت آرومش کنه، ژاکلين پوزخندي بهم زد ژاکل

 : وگفت

 تو عاشق چي اين دختره شدي؟

 

 دني خيره نگاهم کرد و اومد سمتم

 : باطنش فرق داره.خون گوشه ي لبم رو پاک کرد و گفت

دستش که به گوشه ي لبم مي خورد حس بدي رو بهم القا مي کرد؛ گردنم رو کج 

 ا دستش رو برداره.کردم ت

 سمج تر زل زد تو صورتم که نگاه خسته ام رو دزديد.
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 ولش کن ژاکلين. دني:

 ژاکلين از جاش بلندشد و به سمت در رفت و گفت:

 دني با اعصابم بازي نکن. 

 دني چشماي پر اشکش رو ازم گرفت وگفت: 

 من به جاي اون...

 ژاکلين با بي رحمي تو صورت دني غريد:

 فرم! مي فهمي چي مي گم متنفرم!؟من ازش متن

دني بي حوصله مشغول باز کردن طناب هاي دورم شد، که ژاکلين شوک زده 

 پرسيد:

 داري چه غلطي مي کني احمق؟ 

 

دني پوزخندي نثار خواهرش کرد و بي توجه کلنجار رفت تا گره ي طناب رو 

 باز کنه ژاکلين پرحرص داد زد:

 مارک، چارلز و بيار

. 

 دن اسم چارلز يا مارک متعجب و پرخشم گفت:دني با شني

 چارلز چرا؟

 

ژاکلين لبش رو به داخل دهنش داد و گوشش رو زير دندونهاي بلوريش جوييد: 

 مي خوام تيکه تيکه اش کنم داداش کوچولو.

 

 لرزش دني رو به وضوح ديدم

 : نمي فهمت ژاکلين!

 

 صداي پارس سگي رعشه انداخت به تنم

 تر از من نبود.دني حال و روزش به

 شمرده شمرده گفت: 

 ژاکلين گوش کن، ت...تو...نبايد...اين کارو...بـ..بکني.

 

 در کهنه باز شد و قبل از ديدن مرد کهنه پوش چشمم به سگ بزرگ افتاد.

با چشماي مشکي و تيزش زل زد بهم و خودش رو کشيد سمتم که قالده ش 

 کشيده شد.
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 فس نفس زدم وگفتماز ترس داشتم قالب تهي مي کردم ن

 _ مي،خواي باهام چي کار کني؟

 ژاکلين موهاي لخت و بلندش رو کمي ناز کرد و آروم گفت

 ؟ـ مي خوام بميري مي فهمي چي مي گم

 

 بادلهره گفتم

 توروخدا _

 

 قالده ي سگ رها شدو دويد طرفم

 دني انقد هول شد که لگد محکمي نثار سگ کرد

 خت که چند قدم عقب رفتاما انگار سگ دني رو مي شنا

 ژاکلين داد زد

 ــ چارلز

 

 سگ باز حمله کرد و من پي در پي جيغ مي زدم

 پام رو که به دندون گرفت بلندترين جيغي رو که مي تونستم زد

 صداي شليک گلوله و جنازه ي بي جون سگ کنارم افتاد

د کر به هق هق افتادم که ژاکلين شوک زده روي پاهاش افتاد و زير لب زمزمه

 چارلز"  "

 دني مبهوت به سگ نگاه کرد و اسلحه ي توي دستش

 ژاکلين ناباور گفت

 ــ چي کار کردي دني؟

 دني دستي تو موهاش بود وگفت

 ــ ناخواسته بود.

 

 ژاکلين پر تنفر دني رو نگاه کرد

 ــ تو شبيه من و بابا نيستي تو شبيه اون مادر افريتتي

 دني چشماش درشت شد  وگفت

 ـ تو ...به...مادر ..منـ

 

 ژاکلين حرفش رو قطع کرد
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 ــ مادرت يه کثافت بود که زندگي من و بابا ومامانم رو به لجن تبديل کرد

 رنگ دني به کبودي زد و بي محابا شليک کرد سمت ژاکلين

 

 ساشا

 

 دستش که رفت روي زخمم آخ آرومي گفتم که بلندخنديد 

 بادرد گفتم

 ه مي کني؟_ اينجوري همه رو معاين

 

 آرش چيني به ابروش داد وگفت

 ـ از خداتم باشه که من دکترتم

 نگاهي به باند تازه عوض شده

 کردم که روي لبه ي تخت نشستم کنجکاو نگاهم کرد که پرسيدم 

 _ چرااينجوري من و نگاه مي کني؟

 

 کمي متفکر به نظرمي رسيد

 ـ پروا زن شرعيته؟

 

 وبرابرشدباشنيدن اسم پروا درد شونه ام د

 باغم گفتم

 _ آره

غمگين شدن چشماي مشکيش رو حس کردم هرچي بود خيلي،سالها دوست هم 

 بوديم

 اروم پرسيد

 ــ خيلي ناراحتي بچت رو از دست دادي؟

 با اه ارومي گفتم

 

_ مهمتر از اون بچه براي من پرواست هرچند وقتي فهميدم پروا حامله ست مي 

 خوشبختش کنم خواستم تمام زندگيم رو بدم فقط

 

 دستش رو گذاشت روي سرم پشت دستم
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ــ اميدوارم حرفاي که مي زنم ناراحتت نکنه داداش خودت مي دوني چقد برام 

 عزيزي

 سري تکون دادم که گفت

 ــ   ما همسايه ي ديوار به ديوار بوديم،پروا هميشه پايه ي بازيهاي چندنفره بود.

 ريهاز پسراهم شجاعتر ولي هميشه مي زد زير گ

وقتي به بلوغ رسيدم مهرش شديدا توي دلم بود حسوديم مي شد به پويا اهميت 

مي ده،تمام سالهاي تحصيلم تو فکرش بودم...ولي االن تايه خودم اومد دورشده 

 بودم ازش... شايدم ازدواج کرده بود

تو پارتي،که ديدمش تمام خاطرات برام زنده شد ولي وقتي فهميدم حاملست کاخ 

 فروريختروياهام 

 نمي دونم غيرت بود ياهرچيزديگه فقط دوست نداشتم ادامه بده.

 زمزمه کرد

 ــ پروا کامرون و دوست داشت

پدر من و پدر کامران و پدر زن کامران توي يه پروژه ي بزرگ تو ترکيه 

 شريک شدن

پدرزن کامران سواستفاده،کرد و شرطش رو گذاشت مبني بر دومادشدن کامران 

 براي دخترش.

وماه پيش که ديدمش و ازپروا پرسيدم گفت خبري ازش نيست و خانواده ش د

 دنبالش مي گردن

 کلي از دروغهاي که بهش گفته بود پشيمون بود

 پوزخندي زدم وفک کردم پروا حتما االن هم عاشق کامرانه

 چه مسخره

 يک هفته اي بستري بودم و بايد مي رفتم دنبال پروا

 چي کار کرده بودژاکلين معلوم نبود تا االن 

 پليس هم خبري ازش نداشت

 جلوي خونه ژاکلين ايستادم و دستم رو گذاشتم روي زنگ

چشمم که به عماد بااون عينک دودي بزرگش تو کت وشلوار رسمي افتاد 

 نامحسوس سرم رو انداختم پايين

 _ اين کي ازادشده بود؟

 خيلي بادقت دورشدم

کلين بود که احتمال مي دادم کسي اونقد برگ خشک شده جلوي در خونه ي ژا

 اونجا نباشه
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 دل شوره ي عجيبي داشتم تمام خيابون رو پياده رفتم، 

 بايد هرطورشده بود، پيداش مي کردم.

اخرين نگاهم رو به ساعت شيک توي دستم انداختم و مسيرم رو به سمت خونه 

 ي دني کج کردم.

 ولي دربازنشد. جلوي خونه اش که رسيدم چند بار زنگ رو فشاردادم،

 تصميم گرفتم از روي در نرده اي خونه  اش باالبرم.

 تا پام روگذاشتم که اددي صدام کرد:

 

 ساشا؟

 

 پايين پريدم ولبخندي به اددي زدم. ودستم رو سمتش درازکردم.

 

 _ چطوري اددي؟

 

 ؟اددي: خوبي؟ اين جا چي کار مي کردي

 

 تلخندي زدم وگفتم

 

 ما انگار نيست ژاکلين هم خونه اش نبود._اومدم دني رو ببينم ا

 

 اددي چشماي غمگينش روبهم دوخت وگفت:

 ژاکلين کشته شده.

 

 از فرط تعجب چند لحظه هيچ فکري به ذهنم نرسيد.

 

 _ يعني چي؟

 

 اددي: کشته شده و دني رفته ايران.

 

 ژاکلين مرده بود؟

 هول شده گفتم
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 _ تنها رفته يا با شخصي؟

 

 خاروند وگفت: اددي پشت گوشش،رو

 نه به همراه خواهر زاده ي مادرش که ايرانيه.

 پروا...

 

 دستش رو فشاردادم وگفتم

 

 _ ممنون از کمکت.

 

 براي اولين پرواز بليط گرفتم و آرش، رو در جريان قراردادم.

 وقتش رسيده بود، 

 بايد برمي گشتم.

 شماره ي ناشناس افتاد رو گوشيم 

 ومي کردوگفت:تماس رو وصل کردم که سالم آر

 نيک هستم، پويا نيک.

 

 پوزخندي زدم و گفتم 

 

 ؟_ پرونده ي شکايتت بسته شد، اآلن چرا زنگ زدي

 

 : بايد باهاتون حرف بزنم، يه سري چيزا هست که اگه مطلع بشيد بدنيست.

 

 کمي سکوت کردم و بي حوصله گفتم

 _ زمان قرار رو اطالع مي دم.

 

 طع کردم.تشکر کوتاهي کرد و تماس رو ق

 مهم تر از هرچيزي براي من پروا بود؛

 بايد پيداش مي کردم.

 راس ساعت سه توي فرودگاه بودم؛ 

 آرش چمدون بزرگش رو تحويل داد و کتش رو تنش کرد.
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 آرش: من خسته ام، کاش زودتر بريم.

 

 شماره ي پرواز رو که خوندن هردو حرکت کرديم.

 

 

سوده اي کشيدم وزل زدم به آرش که هواپيما که توي خاک ايران نشست نفس آ

 غرق خواب بود.

 _ آرش پاشو!

 

 کش و قوسي به بدنش داد وگفت:

 آخيش. 

 براي اولين ماشين دست تکون دادم،  ورفتيم به سمت خونه.

 يک ساعت بعد رسيديم خونه

 آرش يک راست به سمت اتاق رفت براي  خواب طوالني.

 شماره ي دني رو که گرفتم جواب نداد

 دوباره اما جوابي نداد. باز

 تصميم گرفتم به بهاره زنگ بزنم، 

 صداي نازک دخترونه اش پيچيد توگوشي.

 سالم بفرماييد بهاره:

 اربابت خونه است؟  _

 

 کمي هول شدولي سريعا عادي گفت،

 بهاره:خير.

 

 پوزخندي زدم و بدون معطلي قطع کردم؛

 بايد مي رفتم خونه ي ويالييش توي شمال.

 

 ا()پرو

 

 غلتي تو رخت خواب زدم که به چيزي برخوردم.

 ()دايي مسعودت مشکوکه به قتل پدرت

 سعي کردم چشمام رو باز کنم ولي نمي شد.
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 )اون قاتل من و باباست(

 

 )داييت که مرده.(

 

 )نمرده من روز دفن بابا ديدمش.(

 

 دستي که دور کمرم حلقه شده بود رو بزور پس زدم و بهش نگاه کردم.

 دون قروچه اي کردم و جيغ زدمدن

 

 _ تو توي اتاق من چه غلطي مي کني؟

 

 دستش رو محکم تر و بي خيال گفت: بخواب.

 

 با تخسي خودم رو کنار کشيدم و گفتم

 _ به چه اجازه اي من و بغل کردي؟

 

 دني پوزخندي زد: 

 تخسي نکن!

 

از حرص از تخت پايين اومدم و ازاتاق خارج شدم اون قدر عصبي بودم؛ که 

 نمي تونستم نفس بکشم.

 وارد آشپزخانه شدم و چاي ساز رو روشن کردم.

با لباس حاملگي بلندم که شکم برجسته ام رو پنهون مي کرد؛ رفتم به سمت 

 حياط ويال.

دور تا دورش پر بود، از درخت هاي سر به فلک کشيده و سمت چپ استخر 

اده اي که به دم بزرگي بود؛ سمت راست وسايل ورزشي و دور تادور ج

 عمارت مي رسيد چراغاني بود.

 کش و قوسي به بدنم دادم و روي تاب نشستم.

 بوي خوش گل ها که بهم مي خورد حس خوبي بهم دست مي داد.

 با پام تاب رو کمي هل دادم تا حرکت کنه

 باز فکرهاي درهم و عجيب وغريب!
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 )مسعود باليي سر محسن بياد ديگه برادر من نيستي.(

 

 ون مردي، که تو مي گي شوهرته گند زده به زندگي من()ا

 دخترجوون.

)اگه يه روز بفهمي که دايي، يه کاري کرده که زندگي يه دختر نابود بشه و من 

 کاري کردم  به زندگي برگرده واکنشت چيه؟(

 سرعت تاب رو بيشتر کردم ...

 _ خوش مي گذره؟

 به چشماي آبيش زل زدم وگفتم

 _شما نباشي آره.

 جلوي تاب رو ماسه ها نشست:

 چرا ازمن بدت مياد ؟

 پوزخندي بهش زدم ونگاهم رو به سمت آسمون کردم.

 _ چون دروغ گفتي.

 

 نفس پرحرصي کشيدوگفت

 ــ حاضرشو بايد جايي بريم!

 

 پوزخندي زدم و باشه اي زير لب گفتم

 متا آماده شدم دني،سعي کردم بخاطر وضع شکمم کمک کنه از پلها پايين بيا

 مخالفت کردم خودم پايين اومدم

 توي ماشين که نشستيم پرسيدم

 _ ?جا ميريم؟

 اهنگ رو عوض کرد وگفت

 ــ جاي بدي نيست.

 

 نگاهم رو از شيشه بيرون فرستادم و زل زدم به خيابونها 

 توي يه خيابون ايستاد و گفت

 ــ مطب دکتره پياده شو.

 

ون هماهنگي ماروفرستادن هر دو بسمت مطب رفتيم انگار نوبت داشت که بد

 داخل
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 دکترکمک کرد روي تخت بخوابم

 ژل رو که ماليد،به شکمم باحس سردي لبم رو به دندون گرفتم

 دستگاه روي شکمم گذاشت که دني خواست بياد گفتم 

 _نيا

 دکتر لبخندي زدوگفت

 ـ  بچتون سالم ضربان قلبش نرماله 

 لبخندي زدم و توي دستگاه بهش نگاه کردم

 تره ــ دخ

 

 باشنيدن اسم دختر جيغ خفه اي کشيدم وگفتم

 _ واي خداي من

 دکتر به شادي من باز لبخند زد و لباسم رو پايين فرستاد

 دني لبخند محوي زد وگفت

 ــ خيلي خوشحالم

 پوزخندي زدم وگفتم

 

 _ تو چرا؟

 

 ــ چون بچه ي منم هست

 باتعجب نگاهش کردم که بحث رو عوض کرد و گفت

 شدهــ بريم دير

 

تا از اتاق دکتر خارج شديم چشمم به خانمي افتاد که شکم بزرگي داشت انگار 

 اونم حامله بود

 شوهرش دستش رو گذاشته بود پشت کمرش و توراع رفتن بهش کمک مي کرد

 بهش لبخندي زدم که زن و مرد تقريبا هم زمان گفتن

 " پروا "

 

مت شکمم، حس خوبي با تعجب زل زدم بهشون که پسر دستپاچه نگاهش رفت س

 نداشتم پشت دني قايم شدم که دختر متعجب گفت: بخدا پرواست.

 

 دني هول شده گفت: اشتباه گرفتي خانم، ايشون خانم بنده اميلي هستن.
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 از دروغ دني دندون قروچه اي کردم که آروم زمزمه کرد : ساکت باش.

 

 مرد جون چند قدم اومد جلو و با بهت گفت: پروا؟

 

اهش کردم که دختر درحالي که دستش به شکمش بود متعجب گفت: متعجب نگ

 کامران اين پرواست؟

 

مرد جوون که فهميدم اسمش کامرانه نگاهش و دوخت به شکمم و رو به دني 

 گفت: اين جا چه خبره؟

 

 منشي ازجاش بلندشد: لطفا بريد بيرون.

 

 غيض گفت: منو دني زود تر رفتيم بيرون پسره و زنش هم اومدن زن پسره با

 شرمم مياد دخترخاله اي مثل تو دارم ابروي ما رو بردي.

 

 اشاره ي به شکمم کرد و گفت:متاسفم برات.

 

 من اصال شمارو نمي شناسم.-با تعجب گفتم

 

 پسره دخالت کرد:تانيا بس کن.

 

 رو به من کرد و گفت: پروا توضيح مي خوام.

 

 سمتون.گفتم که نمي شنا -شونه اي باال انداختم و گفتم

 

پسره نگاه منتظرش رو به دني دوخت که دني گفت:خانمم حافظ ش رو ازدست 

 داده

 

دست من و گرفت و به سمت ماشين هلم داد پسره يقه ي دني رو گرفت و مشت 

 محکمي به دماغش زد.
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دني با دو دست چسپيد به دماغش و ناله ي آرومي کرد، پسره يا همون کامران 

کسي زنگ زد، زنش هم محکم دست من و گرفته بود گوشيش رو در آورد و به 

 ول کن دستم رو دزد که نگرفتي!-با اخم گفتم

 

 پوزخندي بهم زد و گفت: بي شرميت سر به فلک کشيده.

 

 خانم تنش براي بچم خوب نيست.-عصبي از توهينش گفتم

 

دستش رو مشت کرد و جلوي دهنش نگه داشت و با ابروهاي باالرفته گفت: اه 

 ه دختره ي چشم سفيد رو جتي حامله م هست، اين هم از غيرت پويا.اه نگا

 

اسم پويا که اومد يک چيزي شبيه فيلم از جلوچشمم رد شد )من راستين رو 

نکشتم( چشمام وبستم و سرم رو به اطراف تکون دادم که صداي آژير پليس 

ه اومد، دني با يک جهش خودش رو از دست پسره ازاد کرد نگاهم که به پسر

 افتاد باز يک چيزي از کلوي چشمام رد شد )من ميميرم براي خندهات کامرانم(

 )پروا تو همه سهم مني(

تا نگاه خيره ي من رو ديدنگاهش پر غصه شد پسر چهارشونه نمي دونم از کجا 

پيداش شد که دختره خودش جلوش انداخت: ديدي چي شد پويا؟ خاک بر سر 

 مي کردي از گل پاک تره حامله ست.شديم! حامله ست خواهرت که ادعا 

 

 هممون رو انتقال دادن به کالنتري

 کنار دني نشسته بودم و حرفي براي گفتن نداشتم

 سروان رو به دني کرد و گفت: ايراني مي فهميد احتماال؟

 دني سري تکون داد و گفت:قضيه رو توضيح مي دم.

 

اي يکي از پسره چهارشونه سرش رو با دو دست نگه داشته بود که صد

 مامورها اومد: جناب سروان خانواده نيک مي خوان بيان داخل.

 

 سروان گفت:بذاربيان.

 

يک خانم چادري و يک دختر قد بلند و الغر اومدن تو تا چشمشون به من افتاد 

 زن چادري بلند زد زير گريه: خانم سکوت و رعايت کنيد.
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 شت : سالم سرگرد.دخترجوون غمگين نگاهم کرد و سروان گوشيش رو بردا

... : 

 

:فرهاديان هستم؛ براي اون موضوعي که به من سپردين تشريف بيارين 

 کالنتري.

 

نگاه زير چشمي به من کرد و بعد يک خداحافظي کوتاه تماس رو قطع کرد زن 

هي گريه مي کرد و روي سينش مي کوبيد، سروان به من نگاه کرد و گفت: اين 

 شناسي؟هايي که اين جا هستن رو مي 

 

نگاه مبهمي به همه ي حاضرين کردم و سرم رو به معني نه تکون دادم زن 

پسره کامران در حالي که دستش روي شکمش بود عجول گفت: دروغ مي گه 

 جناب سروان فيلمشه، مي خواد کسي از بي شرميش بو نبره.

 

 بخدا من نمي شناسمشون من حافظم رو ازدست دادم.-بغض کرده گفتم

 

 سوظن نگام کرد و گفت: شوهرتون اين آقا ست؟ سروان با

 

 نه!-به دني نگاه کردم که زل زده بود به ميز

 با نه من دختر حامله بدتر حرصي شد : خدا بدونه پدر اين بچه کيه!

 

 پسره چهارشونه يا همون پويا با اخم گفت:ساکت شو لطفا.

 

 بازصداي مامور بلندشد: جناب سروان جناب سرگرد اومدن.

 

ان از پشت ميز اومد بيرون به سردگرد اداي احترام کرد همه مبهوت سرو

 سرگرد بودن که با ديدنش چشمام درشت ترشد.

 

 ساشا

 

 تمام مدتي که رانندگي مي کردم جمله ي آرش تو ذهنم مي پيچيد



 

 

 ادابشمیم. –عاشقانه تجاوز 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  159  

 )بچت زنده ست ساشا(

 مشتي به فرمون کوبيدم و تو خيابوني که کالنتري بود پيچيدم

بودم، وارد اتاق سروان که شدم همه با ديدن من تعجب کردن سردرد بدي گرفته 

 و پروا بيشتر ازهمه؛

 

 پروا متعجب گفت: ساشا؟

 

خودم رو کنترل کردم که نگم جان دلم پشت ميز نشستم که پويا غمگين زل زد 

بهم مادر پروا هي گريه مي کرد و زن پسره کامران غر غر، صداي نحسش بلند 

يم پدر اين بچه کيه تا خاکي ب سرمون بريزيم تا فردا نگن شد: حاال ما نبايد بفهم

حروم*زاد ست! خدا لعنتت کنه پروا...بچت و خدا ازت بگيره تا درد مادرت رو 

 بفهمي.

 

 درست صحبت کن خانم.-با اين جمله ش تيز برگشتم سمتش

 

چيني به ابروهاش داد و گفت:جناب سرگرد عوض اين که با ايشون بد حرف 

 ن بد حرف مي زنين چرا؟بزنيد با م

 

 نفس راحتي کشيدم از اين که سروان رو بيرون فرستاده بودم

 اين خانم همسر شرعي منه! اون بچه هم مال منه! سرگرد راستين.-شمرده گفتم

 

همه هيني کشيدن که به دني نگاه کردم شرمنده سرش رو پايين انداخته بود با غم 

 اين رسمش نبود.-گفتم

 

 زد به ميز شيشه اي و گفت: بايد باهاتون حرف بزنم پويا سرخورده زل

 

 همه رو جز پويا و پروا مرخص کردم 

پويا من من کنان گفت: شايد بچه اي که تو شکم حانيه بود از خون من بود ولي 

 من نبودم که دخترانگيش رو ازش گرفتم.

 

 معلوم هست چي داري مي گي؟-قلبم از تپش ايستاد با اخم گفتم
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ون داد: دايي من بهش تجاوز کرده بود و مسببش من بودم چون سرش رو تک

 اون شب من از دايي خواستم برسونتش دايي من پدرم رو هم کشت.

 

 پروا متعجب به حرفاي ما گوش مي کرد قلبم تو سينه مي کوبيد

 برگه رو روي ميز هل داد و گفت  اينم حرفايي که براي تو نوشته بود.

 

 " ساشاي عزيزم سالم"

 ن که اين نامه رو مي نويسم پر از بغضم.اال

 من زندگيم رو به دست يک مرد از خدا بي خبر از دست دادم.

بيخ گوشت اين اتفاق براي من افتاد ...بچه م االن توي شکممه اگه بدوني پدرش 

 چه مرد خوبيه...

 پويا رو خيلي دوست دارم چون نذاشت بعد تجاوز آب توي دلم تکون بخوره.

 مه پاره شده بود اشکام سر خوردن و گونه م رو خيس کردنبقيه ي نا

پويا آروم زمزمه کرد:پدرتون خودکشي کرد من فقط حضور داشتم من قاتل 

 برو بيرون.-پدرتون نيستم شوک زده از بين اشک گفتم

 

 برو بيرون.-متعجب نگام کرد که داد زدم

 

 نداخت.پويا با قدم هاي سست رفت سمت در و آخرين نگاهش رو بهم ا

 

ه گري در که بسته شد از شدت اشک شونه ام تکون مي خورد پروا آهسته گفت:

 نکن.

 

مي ري با -برگشتم سمتش اگه اجازه داشتم تمام حجم تنش رو بغل مي کردم

 خانواده ت يا بادني يا با من؟

 

 آروم سرش رو انداخت پايين و گفت: نمي خوام پيش دني يا خانوادم باشم.

 

 ممنونم.-از من خوشش نمي اومد لبخند بي جوني زدم و گفتمهر چند پروا 

 

 پروا
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 حال خوبي نداشتم، سردرد و هي فکراي پريشون، ترجيح دادم بخوابم

من فقط بچش  ساعت از يازده گذشته بود و ساشا نيومده بود، چرابايد مي اومد؟

 ردم بهرو توي شکمم داشتم تا به دنيا مي اومد ولم مي کرد و مي رفت شروع ک

 گريه کردن، اون قدر گريه کردم که خوابم برد تمام زندگيم فيلم شده بود.

 پويا!

 زنداني شدنش!

 شرط ساشا!

 کامران!

 ازدواجش با تانيا!

 عماد!

 دني!

 ژاکلين!

همه چيز از ذهنم گذشت، با هق هق از خواب پريدم کنار تخت سر خوردم و بلند 

ق هقم توي اتاق پيچيده بود، قلبم زجه زدم حافظم رو به دست آورده بودم، ه

 شديدا تير مي کشيد، گوشي رو برداشتم و تند تند شماره گرفتم.

 بوق اول 

 بوق دوم

 بوق سوم

 صداي نازک زنانه پيچيد تو گوشي

 جوشي رو برداشتم و تند تند شماره گرفتم:

 بوق اول 

 بوق دوم

 بوق سوم

 جانم؟صداي نازک زنانه پيچيد تو گوشي:

 

 : کي هستي؟اين صداي تو دماغي گوش کردم که گفت مشکوک به

 

 گوشي رو بده به ساشا.-

 

 از شنيدن صداي من شوک زده پرسيد:تو کي هست؟

 

 صداي نفسهاي کش دارش اومد و بعدگفت
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 ــ زنش.

 متعجب درحالي که کف دستم عرق کرده بود گفتم

 زنش؟ _

 

 صداي ساشا از اون طرف اومد

 ي برام بيارــ عزيزم مانيايي يه چاي

 صداش رو که شنيدم بغضم ترکيد

 گوشي رو قطع کردم

 و بسمت کمدم رفتم

 من بچم رو نمي دادم بهش

پر حرص دنبال کيف دستيم گشتم و پواليي که ساشا گذاشته بود تو کشور رو 

 برداشتم

 هوا تاريک بود و بايد زنگ مي زدم به آژانس

 ربع ساعتي منتظر،بودم که اژانس اومد

 ه ي مامان رو دادم و سوارشدمادرس خون

 تا رسيدم با ترس و لرز زنگ رو فشاردادم

 صداي صحرا پيچيد 

 ؟ــ پروا

 

 در که بازشد پام رو داخل گذاشتم و با قدمهاي نامطمئن رفتم بسمت خونه

 مامان تا منو ديد از حال رفت

 صحرا هم افتاد به گريه

 سر مامان روي شونه م بود که اروم پرسيدم 

 ره کجاست؟خاط _

 

 غمگين بهم نگاه کرد وگفت

 رفته خونه ي پدرش و درخواست طالق داده  ؛

 متعجب گفتم

 ؟ــ خاطره

 صحرا حرفم رو تاکيد کرد .

 با هزار تا فکر درهم رومبل نشسته،بودم که مامان گفت

 ــ تو زن شرعي پليسه اي؟
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 باخجالت سري تکون دادم که گفت

 است ــ پويا گفت همين يارو مهندسه

 

 باز تاکيدکردم که صحرا دخالت کرد

 

 ــ ماکان مي گفت ?سال پليس،مخفي بوده و اداي مهندس بودن داشته

 ؟ماکان کيه _

 لبخنددندون نمايي رد

 ــ فک مي کني فقط خودت بلدي پليس تور کني،؟خواستگارمه

 مامان بي حياي نثارش کرد و سرم رو بغل کرد

 ــ ما تورو بدبخت کرديم.

 

 گير گفتمدل 

 _ منو حالل کن مامان

 دلم براي ساشا تنگ شده بود

 بغض چسپيده بود به گلوم

 يعني ازدواج کرده؟دني کجاست؟

 بايد صبح مي رفتم دنبال خاطره.

 

 

 جلوي خونه ي قديمي ايستادم و در زدم

 پسر بچه سرش رو از الي در بيرون اورد وگفت

 ؟ــ با کي کارداري

 

 لبخندي بهش زدم وگفتم

 خاطره هست؟_

 

 در رو کمي باز تر کرد وگفت

 ــکي هستي با خاله ي من چي کار داري؟

 

 _ من خواهر شوهر خالتم.
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 اهاني گفت وباخجالت در رو کامل باز کرد

 ــ ببخشيد نشناختم.

 

 کنجکاو به خونه ي سنتيشون نگاه کردم که پسر بچه رو به تخت گفت

 ـ اينجا بشينيد.

 

 واري حياط شد و با جيغ خفه اي گفت خاطره با چادر نماز

 ــ پروا؟

 

 نمي دونم چجوري خودم رو تو بغلش پرت کردم 

اونقدر محکم همديگه رو بغل کرده بوديم که چنتا زني که تو حياط بودن متعجب 

 شدن

 نگاهش که به شکمم افتاد پر تعجب گفت

 ــ پروا اين....

 

 _ برات تعريف مي کنم!

 

 که کلي گريه کردکل ماجرا رو براش گفتم 

 بااخم گفتم

 _ درخواست طالق چرا

 بغض کرده گفت

 ـ همه چي رو برام تعريف کرد گفت حانيه ازش حامله بوده

 با ياد حانيه چشام پراشک شد وگفتم

 _ خواهرشوهر منع

 

 گوشيم زنگ خورد ک عذرخواهي کوتاهي کردم وازش فاصله گرفتم

 شماره ي ساشا بود

 اول خواستم جواب ندم

 ولي پشيمون جواب دادم که صداش پيچيد توگوشي

 

 ساشا
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 جناب سرهنگ زنگ زده بود وبايد خودم رو مي رسوندم.

 ترجيه دادم پياده برم تا يکم هوا بخورم

 فکر پروا يک دقيقه ارومم نمي ذاشت

 قدمهام رو تند تر کردم که ماشيني پيچيد جلوم.

 نورش که خورد توي چشمم چشمام رو محکم بستم.

 ماشين تانزديکهاي،شکمم اومده بود

تا به خودم بيام دستم رو ازپشت گرفت و تاب داد اون قدر شوک زده بودم که 

 اصال متوجه نشدم...

 صداي يکيشون اومدکه گفت

 ــ تا مي خوره بزنيدش.

 

 لگد اول که خورد دادي زدم و نميدونم چرا نتونستم هيچ عکس العملي نشون بدم

 پرقدرت ود که نايي براي حرف زدن نداشتم  اونقدر مشت ولگداشون

 يکيشون دستم رو گرفت و آسفالت کشيد و انداختم توي يه کوچه ي بنبست...

 نگاه بي جونم رو باال دادم تا ببينم کيه

 صداش پي چيد تو گوشم که مي گفت

 ــ پرواي لعنتي کجاست؟

 

 _عماد؟

 

 پک محکمي به سيگارش زد و گفت

 ــ پروا کجاست؟

 

 زجار نگاهش کردم وگفتمبا ان

 ــ نمي دونم من خودم ازش خبري ندارم

 

 لگد محکمي به کمرم زد وداد زد

 ـ عين سگ دروغ مي گي

 

 خم شد روم و چونم روگرفت
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 ــ پشيمون مي شي جناب راستين او او سرگرد راستينپ

 نفرت بار نگاهش کردم که مشت محکمي زد تو دهنم

 خون دهنم رو تف کردم بيرون .

 الن جاي عشق فقط نفرته تو قلبمــ ا

 

 پوزخندي بهش زدم و گفتم

 عادت داري به مال ديگران چشم داشته باشي! —

 قهقهه اي زد و سيگار و انداخت پايين با پاش سيگار رو خاموش کرد وگفت

 ــ زبون درازي نکن چون سرت به باد مي ره

 

 تيزي چاقو رو که زير گردنم حس کردم آروم گفتم

 کار مي کني؟ ــ داري چي

 

 قهقهه ي بلندي کرد وگفت

 ــ االن معلوم مي شه

 به يکي از نوچه هاش اشاره کرد که تند وسريع شماره اي رو گرفت

کمي خواستم عقب بکشم که تيزي رو محکمتر فشار دادو سوزشي رو حس 

 کردم و گلوم سوخت.

 نفسم رو پر صدا بيرون فرستادم و گفتم

 يمون بشي_ عماد کاري نکن که بعدا پش

 

 عماد گوشه ي لبش رو جوييد و باطمينانه گفت

 ــ چرا جواب نمي ده؟

 نوچش الوي ارومي گفت وگوشي رو گرفت سمت عماد

 صداي رساي جناب سرهنگ پيچيد که مي گفت

 ــ جانم پسرم؟

 

 عماد اهومي کردوگفت

 

 ــ پسرت نيستم ولي جون پسرت االن تو دستاي منه!

 

 پروا رو بيار تحويل بدعاگه مي خواي زندع بمونه 
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 جناب سرهنگ هول کرده گفت

 ــ چي داري مي گي باپروا چي کار داري؟ساشا کجاست؟

 گوشي رو دم گوشم گرفت وگفت

 ــحرف اضافه نزن فقط

 

 تند سريع گفت

 

 _تو هرشرايطي پروا رو پنهون کنيد

 لگد محکمي زد توکليه م که چشام سياهي رفت

 بنبستماشين ديگه اي پيچيدتوکوچه ي 

 راننده پياده شدو توي تاريکي نمي شد واضع ديدش

 کمي جلوتر اومد و فهميدم يه مرد قدبلنده

 قدمهاش محکترشدو روبروم ايستاد

 ناباور زمزمه کردم

 ــ دني؟

 

 پوزخندي بهم زد و رفت سمت عماد

 عماد برادرانه بغلش کردو زمزمه کرد

 ــ خوش اومدي

 

 از عصبانيت گر گرفته بودم

 ي کاپوت ماشين نششت وگفتدني رو

 ــ پس پروا کجاست؟

 

 عماد تفي کردوگفت

 ــ زنگ زديم اگ جونش مهم باشع مي آد

 

 نگاه زير چشمي بهم کرد و گفت

 ــ من ژاکلين و بخاطر پروا کشتم!مگه االن مي ذارم همين جوري دربره!

 نفس حبس شده توي سينم رو ازاد،کردم وگفتم

 .بازي کثيف نکندني پروا رو وارد اين  _

 دني پوزخندي زد وگفت
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 ــ بهتره خودمون بريم اونجا

 

 هردوتا سري به عالمت مثبت تکون دادن که من وحشت کردم

 نوچه ش دستم رو گرفت و انداخت داخل ماشين

 از درد اخ ريزي گفتم که ماشين حرکت کرد

 روبروي خونه شون که رسيديم

 

 (اممون اتفاق افتادهاين تيکه واقعيته وبراي يکي از اقو)

 

 دني ماشه رو کشيد و دستش رو ا  روي زنگ برنداشت

صداي اروم خواهر پروا پيچيدکه احتماال توي تاريکي چهره ي من رو بخوبي 

 نمي شناخت

 لوله ي اسلحه رو که روي پهلوم حس کردم ناچارا گفتم

 _ باز کن

 در بازشد و هممون واردشديم

 هرلحظه بيشتر فشارمي داد دني جلوتربود وعماد اسلحه رو

 روبروي سالن که ايستاديم اول من رو به داخل هل دادن

 من که افتادم روي سراميکها

 پروا جيغ خفه اي کشيد و باوحشت گفت

 ــ ساشا

 دني تلخندي زدوگفت

 ــ به به پرواخانم پارسال دوست امسال اشنا؟

 

 پروا وحشت زده گفت

 ؟اينجا چه خبره ــ 

 

 زنم که گوشه ي لبم سوخت به سختي گفتمخواستم حرف ب

 _ اروم باش

 

 صحرا هول کرده گفت 

 ــ ماکان يه کاري بکن
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جناب سرهنگ همه رو به ارامش دعوت کرد که مادر پروا چاقو رو برداشت 

 وگفت

 ــ بابچه هاي من کاري نداشته باشيد

عماد که رفت سمت پروا،پويا حمله کرد طرفش که عماد بدون لحظه اي صبر 

 چاقو رو زد توکتفش

 پويا ناله اي کردو افتاد زمين که زنشو بقيه دويدن سمتش

 صداي گريه زنش يه لحظع بندنمي اومد.

 پروا رو به دني گفت

 ــ اين چه مسخره بازيه که راه انداختي؟

 

 دني قهقه اي زد ورفت طرفش

 نگاهش رو به شکم پروا دوخت وگفت

 .ــ چه حسي داري وقتي بچت واقعا بميره

 هول کرده گفتم

 _ خودت رو بازن وبچه ي من نگير

 دني پشت گوشش رو خاروند وگفت

 ــ مثال مي خواي چي کار کني؟

 عماد جلوم ايستاد و چاقو رو زير شکمم نگه داشتم

 بايه بشکن زدن دني چاقورو تاباالکشيد

 سوزش شديدي حس کردم که پروا جيغ خفه اي زدبا درد گفتم

 بازي بردار ــ دني دست از بچه

 

 صدا بلندشد

 خونه در محاصره ي پليسه

 لطفا اسلحهاتون رو بذاريد پايين و بياين بيرون!

 دني ترسيدع رو به عماد توپيد

 ــ چه خبره؟

 عماد رنگ به رو نداشت

 اسلحه رو سمت شکم پروا نشونه گرفت وگفت

 ــ خالصت مي کنم/

 با يه جهش خودم رو انداختم وجلوگفتم

 نگينتر نکنــ جرمت رو س



 

 

 ادابشمیم. –عاشقانه تجاوز 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  170  

 اشکهاي دني پشت سرهم ريخت

 ــ من عاشقت بودم لعنتي

 

 جناب سرهنگ اروم دست برد تو جيبش وگف: 

 

 تسليم بشيد

 عماد اسلحه رو گرفت روي شقيقش وگفت

 ــ خدانگهدار

 با خوني که پاشيد روي ديوارپشت سر،پروا جيغي کشيدو افتاد روي زمين

 تن لرزونش رو بغل کردم وگفتم

 باش پروا_ اروم 

 دني اسلحه رو به طرفم گرفت وگفت

 ــ باهاش خداحافظي کن

 

 سرهنگ روي هردوتاپاش شليک کردوگفت

 ــ تو خداحافظي کن

 روي پاهاش افتاد و....

 

 

 بهش نگاه کردم که نگاهش رو دزد

 لبخندي بعش زدم  که جناب سرهنگ شروع کرد

 ــ من پدر هردوتام

 فرقي بينشون نيست

 اشا پدرش رو ازدست نداده،من هستم.ماکان و ساشا، س

 لبخندي بهش زدم

 که نگاهش قفل شد روم

 ــ پسر من و به غالمي قبول کنيد!

 پروا لبخند نامحسوسي زد

 جناب سرهنگ گفت

 ــ نظرت چيه دخترم؟

 پروا به سرهنگ نگاه کرد و لبخند زد

 پويا گفت



 

 

 ادابشمیم. –عاشقانه تجاوز 
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  171  

 ــ بهتره حرفاشون رو بزنن

 پروا وصحرا ازجاشون بلندشدند 

 و ماکان هم بلندشيممن

 پروا جلو تر وارد اتاق شد.

 روي تخت نشست ومنم کنارش نشستم

 شکم برامده ش انقدخوشگل بود که نمي تونستم چشم بردارم

 اروم گفتم

 _ خانمم؟

 چيزي نگفت

 _ زندگيم؟

 جون دلم ارومي گفت که محکم بغلش کردم

 و سرش رو توي سينم پنهون کرد

 اروم گفتم

 ــ غالمتم؟

 زدوگفت لبخند

 زندگيمي

 و لبم نشست رو لبش

 نگاهي انداختم و با جيغ گفتم

 _ دني دني دني مي کنه همش کشت من و

 بلند خنديد وگفت

 ــ من فداي لحنت مي شما

 ريز،خنديدم وگفتم

 ــ فعال برو بيارش تا باز دني دني نکرده

 شونه اي باالانداخت وگفت

 ــ اصال به من چه؟

 جيغ زدم

 ساشا-

 ند خنديد که کوسن مبل رو پرت کردم سمتشبل

 اينم از دست اين پدر و دختر

 صدام رو باال بردم و گفتم

 _ صنم بيا
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 صداي بچگونه ش اومد

 ـ  حوصله ندارم مامان

 کوفتي نثارش کردم و خودم رفتم دنبال

 کنار ويلچر دني ايستادع بود

وترحم من چيزي دني مثل هميشه زل زده بود به گلهاي فرش سزاي کاراش بود 

 رو حل نمي کزد 

 صنم باهيجان گفت 

 ــ مامان من نقاشي کشيده م

 لبخندي زدم و بهش نگاکردم

 اما طور نکشيد جيغ زدم

 ــ واي موهات و

 ساشا از خنده پهن زمين شده بود

 با حرص گفتم

 ــ عوض اين مسخره بازيا بيا بچت و جمع کن

 شونه اي باالانداخت وگفت

 کنم مي گي صنم من االن شد دختر من؟ ــ من ک دعواش مي

 صداي اف اف باعث شد ادايي براش دربيارم وجواب بدم

 صداي پويا پيچيد که گفت

 ــ يه ايل اومدن

 دستم رو رو شکمم گذاشتم و رو به ساشا گفتم

 _ بااين حالم نمي تونم اشپزي کنم

 اي به چشمي گفت و منو بوسيد

وصحرا و پسرشون مهراد و آرش و زنش  تا در باز شد و پويا وخاطره وماکان

 مينواومدن تو

 صنم جيغ زد وگفت

 بابام مامانمو بوسيد

 

 «پايان»
 

 

 




